ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Въведение:

I.

Безспорна е историческата роля на читалищата като центрове за съхранение и
развитие на фолклорът, културата и музиката на отделните региони в страната, В
конкретния случай, възложителят Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр.
Чепеларе е утвърден местен културен център и двигател на самодейността и
съхраняването на фолклорните и други традиции в Родопите и конкретно в региона на гр.
Чепеларе. Чрез изпълнението на поръчката ще се осигурят нови и ще се подновят част от
старите, амортизирани активи на читалището, което от своя страна ще доведе до
подобряване на условията за осъществяване на основните дейности и провеждането на
нови мероприятия и културни събития.
Обхват на услугата и конкретни дейности:

II.

Предмет на настоящата обществена поръчка е закупуването на оборудване и
обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с две обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за
нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно
обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.

ВАЖНО !!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или
еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация 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 техническата документация или документацията за участие има
посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др.,
възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът
докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по
еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.
Всички материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български
държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на
територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните
условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Общи изисквания за всички обособени позиции:
При изпълнението на поръчката, избраните за изпълнител участници, в изпълнение
на предвидените по всяка една от обособените позиции дейности следва да осъществят
доставка, монтаж и/или инсталация на всички предвидени артикули, товаро-разтоварни
работи до обекта, проверка и стартиране на доставяните активи и инструктаж на
персонала, който предстои да я използва, сервиз и гаранционно обслужване за всеки един
от доставяните активи.
Място на доставка: мястото на доставка е НЧ „Родопска искра 1880“ с адрес гр.
Чепеларе, ПК 4850 , ул. „Васил Дечев“ 25В.
Изисквания към изпълнение на предмета на обществената поръчка:
-

Доставката на библиотечен софтуер и доставката и монтажът на мебели за

вътрешно и външно обзавеждане да се извършват в срок съобразно техническото
предложение на определения за Изпълнител.
-

Обзавеждането и оборудването да се достави в подходяща транспортна

опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при
транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Обзавеждането да се монтира в
съответните помещения.
-

Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими

за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за Изпълнител;

-

Ако при доставката на обзавеждането и оборудването се открият неточности

в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителят не ги приема.
Изпълнителят

е

длъжен

да

изправи

посочените

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

нередности/недостатъци и при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на
обществената поръчка, да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на
техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни
повреди;
-

При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на

предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и
неупотребявано повреденото или некачествено изделие,

при условията, посочени в

проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
Сроковете за изпълнение на дейностите, включени в настоящата поръчка са
както следва:


Срокът за доставка, монтаж и инсталация на предвиденото за доставка по

поръчката обзавеждане и оборудване е в съответствие с предложението на избрания за
изпълнител участник, но не повече от тридесет календарни дни от датата на получаване
на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на
договора. Срокът за доставка се посочва от участниците в календарни дни и следва да
бъде цяло число, като предложената му стойност не може да бъде по-малка от 1 /един/
календарен ден.


Срокът за извършване на гаранционното обслужване и поддръжка на доставеното

при изпълнение на настоящата поръчка обзавеждане и оборудване (гаранционен срок) е в
съответствие с предложението на избрания за изпълнител участник, но не по-малко от
една година за всеки от различните видове оборудване. Гаранционният срок се посочва в
години. Ако предложеният гаранционен срок е различен от цяло число, то той следва да
бъде посочен като десетично число, закръглено до втория знак след запетаята, като броят
на месеците, надхвърлящи кръгъл брой години следва да бъде разделен на дванадесет.


Срокът за отстраняване на установен дефект/неизправност е времето, за което

участниците предлагат да бъде отстранен установен/а дефект/неизправност или да бъде
заменено неизправното оборудване. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност

започва да тече от момента на получаването на потвърждение от представител на
избрания

за

изпълнител

участник

и

е

до

отстраняване

на

установения/та

дефект/неизправност. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност е в съответствие с
предложението на избрания за изпълнител участник и се определя и посочва в календарни
дни, но не може да бъде по-кратък от 1 /един/ календарен ден и по-дълъг от 10 /десет/
календарни дни, считано от момента на получаването на уведомление за установен
дефект.
ВАЖНО!
Участниците предлагат в своите технически предложения срок за доставка,
гаранционен срок и срок за отстраняване на дефекти/неизправности в описаните по-горе
мерни единици и в съответствие с приложените образци на документи към
документацията за обществената поръчка. Ще бъдат отстранени предложения, в които
който и да е от тези срокове е предложен в различна мерна единица или който и да е от
предложените срокове за превишава или е по-кратък от посочените максимални или
минимални срокове по поръчката.
Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка
следва да спазват всички изисквания, предвидени в общите условия към
Административния договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по
проект 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно
читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, осъществяван с финансовата подкрепа
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 20142020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В обхвата на дейностите, които се очаква да бъдат извършени се включват:
доставка на техническо оборудване и библиотечен софтуер и доставка и монтаж на мебели
за вътрешно и външно обзавеждане със следните параметри:

А. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на офис оборудване и библиотечен
софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:
Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

№
по
ред

Наименование

Характеристики на
оборудването/обзавеждането
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мяр
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чес
тв
о

бр.

2

бр.

1

ТЕХНИКА И
СОФТУЕР ЗА
БИБЛИОТЕКАТА

1

Преносим компютър

Лазерно
многофункционално
устройство

2

Процесор: Intel Core i3, Видео карта:
интегрирана,
Оперативна
памет:
минимум 4 GB DDR3 1600 MHz, Твърд
диск: минимум 500 GB, Външни
портове: минимум 3 x USB порта, от
които мин. 1 х USB 3.0, 1 x RJ45 мрежов
порт. Аудио: Вградени говорители.
Мрежова карта: 10/100/1000 NIC.
Оптично устройство: DVD. Клавиатура:
БДС кирилизация на клавиатурата от
производителя.
Мишка:
от
производителя, оптична, 2 бутона +
Scroll, USB интерфейс. Драйвери Драйверите за Windows 7, 10 да се
поддържат и да бъдат предоставени на
носител
от
изпълнителя.
CE
маркировка.
Технология на печата: Монохромен
лазерен. Функции: Печат, копиране и
сканиране. Скорост на печат: 30
стр./мин.
или
повече.
Оптична
разделителна
способност,
dpi:
1200x1200. Автоматичен двустранен
печат. Локален интерфейс: USB 2.0,
Драйвери - Драйверите за Windows XP,
7, 10 да се поддържат и да бъдат
предоставени
на
носител
от
изпълнителя,
Окомплектовка
-

3

Скенер

Библиотечен софтуер

4

захранващи и интерфейсни кабели.
Консуматив:
за
минимум
7000
страници.
Тип Flatbed. Резолюция 4800x4800 dpi.
Тип А4. Файлови формати Microsoft
Windows: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG,
GIF и др.;
Максимален размер на сканираната
област 216 x 297 mm.
Дълбочина на цвета при сканиране 48bit.
Обработка
на
книги,
текуща
регистрация на периодичен печат,
аналитично описание на статии,
библиографии, обработка на некнижни
носители (CD, DVD и др.), заемна
служба,
тематични
бюлетини,
информационно обслужване, интернет
каталог, модул „Каса“, изпращане и
приемане
на
записи
от
други
библиотеки, работещи със сходни
продукти, модул за изграждане на
пълнотекстови
бази
данни
чрез
сканиране,
сервизни
функции,
администриране и др. Съобразен с
всички стандарти за описание на
библиотечни единици

бр.

1

бр.

1

Техническото оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:
-

Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);

-

Да бъде съобразен с всички стандарти за описание на библиотечни единици.

Б. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и
външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр.
Чепеларе“:

Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:
№
по
ред

Наименование

Характеристики на
оборудването/обзавеждането

ед.
мяр
ка

Кол
иче
ство

бр.

10

бр.

40

бр.

1

бр.

1

бр.

1

VII. ДОСТАВКА И
МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ
ЗА ВЪТРЕШНО И
ВЪНШНО
ОБЗАВЕЖДАНЕ

1

Табло за изложби

2

Сгъваема пейка

3

Алуминиева стълба

За
ползване
на
закрито.
Едностранно, метално/алуминиево.
Височина
(външен
размер):
минимум 670 мм; Ширина (Външен
размер): минимум 500 мм, за 4 по
А4 формат.
Сгъваема пейка с метални крака и
пластмасова
седалка.
Размери:
минимум 1830/740/760 мм
Тип: Трираменна. Работна височина
– минимум 11,00 м. Тегло –
максимум 35,00 kg
Шкаф за класьори – голям.
Конструкция: метална заварена
Размери:

4

Архивен шкаф

Минимум 195/90/40
Прахово покритие, Рафт: 4 броя регулируеми
Ключалка с 2 броя секретен ключ
Шкаф за класьори – малък

5

Архивен шкаф

Конструкция: метална заварена
Размери: минимум 100/90/40
Прахово покритие

Ключалка с 2 броя секретен ключ
Възможност за фиксиране към
основа.
Прахово
полимерно
покритие.
Двоен корпус със специална защита
против рязане и разбиване
бр.

1

бр.

5

Канапе

Двуместно. Протектори за защита на
подови настилки Тапицерия от
висококачествена еко кожа клас V.

бр.

5

9

Бюро с контейнер

Бюро с контейнер. ПДЧ плоскости.
Размери бюро: минимум 138/68/74
см, Размери Контейнер: минимум
40/50/51 см.

бр.

3

10

Голямо бюро

Ламинирани
ПДЧ
плоскости.
Размери минимум 255/90/75 см.

бр.

2

бр.

3

6

Взломоустойчив сейф

Тристранно заключване.
Вътрешни размери в мм:
Височина:минимум 540 – Широчина:
минимум 325 – Дължина: минимум
290

7

Мениджърски стол

Мениджърски
стол
с
висока
облегалка, изработен от черна еко
кожа, газов механизъм за регулиране
на височината, люлеещ механизъм –
за люлеене или застопоряване в
изправена позиция, настройване
според тежестта на потребителя,
пластмасова
кръстачка
и
подлакътници.
Максимално натоварване до 120 кг.

8

11

Сгъваема шатра

Шатра за събития на открито. Рамка
от неръждаема, боядисана стомана.
Покрив от PVC покритие, 100%
устойчив на вода и атмосферни
влияния.
Минимално изискуеми размери:
дължина 4 метра; ширина 4 метра;

височина за преминаване: 2 метра.

12

13

Височина: 175 см. Материал: метално
тяло с ПВЦ покритие, дървени
накрайници. Поставка за чадъри.
Минимум 4 броя куки за закачване на
ниво 1 метър. Минимум 10 броя куки
за закачване на дрехи. Въртене в
горната част.

бр.

5

бр.

5

бр.

7

Стелаж за книги - тип 2

Метален, конзолен, едностранен, с
размери: минимум 1000/250/2200 мм
височина; със 7 бр. работни рафта и
покривен рафт. Прахово покритие.

бр.

7

Стелаж за книги - тип 3

Метален,
двустранен
конзолен
стелаж за книги с размери: минимум
1200/550/2200 мм височина; със 7 бр.
работни рафта и покривен рафт.
Прахово покритие.

бр.

4

Стелаж за книги - тип 4

Метален сдвоен рафтов стелаж за
книги
с
размери:
минимум
4x1000/2x300/2600 мм височина; със
7 бр. работни рафта и покривен рафт.
Прахово покритие.

бр.

5

Закачалка

Тоалетка

Тоалетка с два шкафа и огледало.
Материал
ЛПДЧ
плоскости.
Габаритни размери:
- ширина: минимум 120 см
- дълбочина: минимум 30 см
- височина: минимум 150 см
Метален, конзолен, едностранен, с
размери:

14

15

16

17

Стелаж за книги - тип 1

Минимум 900/250/2200 мм височина;
със 7 бр. работни рафта и покривен
рафт. Прахово покритие.

Мебелите за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище
„Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:
-

Да отговарят на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти.

-

Да бъдат нови и неупотребявани;

-

Да бъдат безопасни, лесни за обслужване, удобни за работа, функционални;

-

Да не променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат
обслужвани и почиствани лесно;

-

Да имат дълъг срок на експлоатация;

Забележка:
Всички доставени активи при изпълнението на предмета на настоящата поръчка
следва да са в пълно съответствие с изискванията на възложителя, посочени в
Техническата спецификация и останалите части на документацията за поръчката, както и с
добрите практики при изпълнението на подобни поръчки.

