ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИАКЦИЯ
за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи
по проект „Запазване на духовния и културен живот на населението,
чрез обновяване на Народно читалище „Саморазвитие 1902” в гр.
Завет“, във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.
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1. Допустим кандидат
Допустим кандидат за подпомагане по дейност по чл. 4, т. 7 (изграждане,
реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни
такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства) от „Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на
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 програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.“ е община Завет, представлявана от Ахтер Сюлейманов
Велиев - Кмет на общината и Възложител по Закона за обществените поръчки (ЗОП),
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
Община Завет е с административен адрес: гр. Завет, ул. Лудогорие № 19, п.к.
7330, тел.: 08442 2020, факс: 08442 2016, e-mail: zavet@zavet-bg.com, интернет
страница: www.zavet-bg.com.
2. Предмет на бъдещата дейност от проектното предложение. Технически
спецификации и характеристики.
Предмет на дейността е изпълнение на строително-монтажни работи по проект
„Запазване на духовния и културен живот на населението, чрез обновяване на
Народно читалище „Саморазвитие 1902” в чиито обхват са включени отделни
видове строителни и монтажни работи, който възнамеряваме да заявим за финансиране
и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са
определени референтни разходи, както следва:
 Доставка и монтаж на подемна платформа за хора с увреждания;
 Доставка и монтаж на вътрешно тяло за висок стенен монтаж на сплит
система на директно изпарение;
 Доставка и монтаж на външно тяло на сплит система на директно
изпарение;
Технически спецификации и характеристики.
- Доставка и монтаж на подемна платформа за хора с увреждания:
Стълбищен подемник за превоз на лица, седящи в инвалидна количка за
стълбищни пространства с извивки (завои) и завой за паркиране; автоматично
сгъваема; цвят - RAL 7032.
Съоръжението да е в съответствие със следните нормативни документи:
-

Европейска директива 73/23 за съоръжения с ниско напрежение
Европейска директива 89/336 за електромагнитна съвместимост
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- Европейска директива 98/37 за машини
Съоръжението да притежава Декларация за съответствие и превод на техническо
досие издадено от Производителя .

Размери на платформа

830 х 700 mm

Товароподемност

230 - 280 kg

Скорост

4.5- 5.5 m/min

Дължина на релса с паркиране

до 6,70 метра, двойна релсова конструкция

Спирки

2

Стъпала

Брой 9+9 ( размери 16*30 см)

Широчина стълбище

≥ 1.30 м

Дълбочина на ст.
Горни предпазни бариери

Монтаж

Стандарт, когато платформата е сгъната в
покой бариерите са вдигнати нагоре (
височина необходима над стъпалата до 2,30 м)
Захващане към стъпала, самоносеща конструкция

Тип инсталация

вътрешна

Разположение

дясно

Повикване от етаж

2 бр. дистанционно

Задвижване

Бутониера на борда; задействане на
движението - с постоянен натиск на бутоните

Паркиране

1.За горно ниво се изравнява с най-горно
стъпало 2.На долно ниво - ЗАВОЙ ЗА
ПАРКИРАНЕ НА 180 ГРАДУСА (посока
сутерен)

Ел. Захранване

220 V, до 1.00 kW

Завои

180° - 1 бр. за паркиране посока сутерен, 1 бр.
на межд. площадка

Предпазни устройства
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Механични

Горни предпазни бариери, Долни предпазни
крила, Скоростен ограничител, Обезопасени
ръбове срещу притискане и срязване на
корпуса на платформата, Сензори срещу
притискане

Електрически

Автоматичен прекъсвач на системата за
захранване, Автоматична защита срещу
пренапрежение и късо съединение

Допълнителни мерки

Акустичен и оптичен сигнал при
претоварване, Авариен стоп бутон на корпуса,
Ръчно управление за освобождаване на
платформата

- Доставка и монтаж на вътрешно тяло за висок стенен монтаж на сплит
система на директно изпарение - фреон R-410А (инверторна), комплект с PVC тръба
за отвеждане на конденз, Qохл.=6.23(1.75-6.5)kW, Qотопл.=6.4(1.2-7.1)kW, BTU 22000;
- Доставка и монтаж на външно тяло на сплит система на директно
изпарение - фреон R-410А, термопомпено изпълнение, комплект с медни тръби и
изолация от микропореста гума 19mm, контролни кабели, PVC тръба за отвеждане на
конденз, Qохл.=6.23kW, Qотопл.=6.4kW, максимален тръбен път 15m, допустима
денивелация 12m, средна електрическа мощност 0.70kW/220V/, BTU 22000.
3. Правно основание за провеждане на Пазарни консултации
Кандидатът провежда настоящите пазарни консултации на основание чл. 44, ал.
1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в изпълнение на разпоредбите на чл. 29,
ал. 15 и сл. от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на 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 програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г..
4. Място на изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.
Предметът на дейностите, касае изпълнението на строителни и монтажни работи
на територията на гр. Завет, област Разград.
5. Срок за изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение.
Съгласно чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на
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 програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г., одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца
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от датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с РА за
ползватели на помощта, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за
обществените поръчки, като крайният срок е не по-късно от 15 септември 2023 г.
Срокът за изпълнение на строителството по проект „Запазване на духовния и
културен живот на населението, чрез обновяване на Народно читалище
„Саморазвитие 1902” ще е в съответствие с максималния срок за изпълнение на
одобрен проект, считано от датата съставяне на Протокол за откриване на строителна
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2) и/или
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а), за обекта и е
до предаване на обектите на Възложителя и подписване на Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа - Образец 15.
6. Цели на пазарните консултации
Предвид на това, че разходът за:
 Доставка и монтаж на подемна платформа за хора с увреждания;
 Доставка и монтаж на вътрешно тяло за висок стенен монтаж на сплит
система на директно изпарение;
 Доставка и монтаж на външно тяло на сплит система на директно
изпарение,
който възнамеряваме да заявим за финансиране не са включени в Списък с
активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи,
одобрен от министъра на земеделието и храните към датата на подаване на заявлението
за подпомагане във връзка с преценка обосноваността на разхода, настоящите пазарни
консултации имат за цел събиране на най-малко три независими оферти от независими
експерти или органи, или от участници на пазара.
7. Изисквания към оферентите
Оферентите местни лица следва да притежават регистрация в Централния
професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в
Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС),
което да им позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи – І група: строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструкрура, електронни
съобщителни мрежи и съоръжения - строежи от ІV-та категория – строежи по чл. 137,
ал.1, т.4, буква „б” и „д” от ЗУТ – жилищни и смесени сгради със средно застрояване;
сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до
5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители и реконструкция и основен
ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа
до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им, а за чуждестранни
лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която
са установени.
Оферентите следва да не се намират в следната свързаност помежду си или
спрямо кандидата:
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а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което
между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото
събрание на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице –
физическо или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
8. Изисквания към офертата.
1. Оферентите в настоящата пазарна консултация трябва да подготвят своята
оферта в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя.
2. При изготвяне на офертата всеки оферент трябва да се придържа точно към
обявените от Кандидата/Възложителя условия.
3. Офертите се изготвят на български език.
4. Офертата и всички приложения към нея трябва да бъдат подписани от законния
представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно
упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално
заверено копие, което се представя към офертата.
5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки оферент може да
промени, да допълни или да оттегли офертата си.
6. Всеки оферент има право да представи само една оферта.
7. Представените образци и условията, описани в тях, са задължителни за
оферентите. Офертите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.
8. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не порано от 31.01.2017г., до която дата оферентите са обвързани с условията на
представените от тях оферти.
9. Други условия.
Кандидатът/Възложителят ще предприема действия, които да гарантират, че
лицата, участвали в пазарните консултации, нямат предимство пред останалите
участници. Тези действия ще включат най-малко следното:
1. публикуване на профила на купувача на цялата информация, разменена по повод
пазарните консултации, включително получения от Кандидата/Възложителя резултат, а
ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази
информация може да бъде получена;
2. определяне на подходящ срок за получаването на оферти, включително като се
прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за
равнопоставеност.
На основание чл. 44, ал. 4 от ЗОП, Кандидатът/Възложителят ще удължи срока за
получаване на оферти най-малко до минималните срокове за съответния вид
процедура, в случай че е използвано съкращаване на сроковете и в определения срок е
получена само една оферта, която са представена от лице, участвало в пазарните
консултации.
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В случай че с извършването на горепосочените действия не може да се осигури
спазване на принципа за равнопоставеност, участникът, участвал в пазарните
консултации се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не
води до нарушаване на този принцип.
По неуредените въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените
поръчки, Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на 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 програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. и действащото българско законодателство.
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