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РАЗДЕЛ VI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

ВАЖНО !!! 

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

еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по 

настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или 

техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход или производство. 

Ако някъде 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. 

 

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА  

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект„Интеграция на 

уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“, по  договор с 

ИД № BG05M9OP001-2.018-0018-С01 и договор с ИД № BG05M9OP001-2.018-0018-

2014BG05M2OP001-C01 сключен между Община Ихтиман, Министерство на труда и 

социалната политика и ИА „ОП Наука и образование за интеллигентен растеж“, сключен по 

процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение 

BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, съфинансиран от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 

Целта на проекта е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното 

включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-

маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и 

прилагането на интегриран подход. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

Специфичните цели по ОП РЧР са насочени към подкрепа за социално включване чрез: 

• Подпомагане на интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи; 

• Осигуряване на достъп до образование и обучение; 

• Подобряване достъпа до социални и здравни услуги; 

• Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи; 

• Адаптиране на безработни лица от маргинализираните групи към новите условия и 

изисквания, произтичащи от динамиката на пазара на труда и членството на България в 

Европейския съюз. 

Специфичната цел по ОП НОИР е насочена към подкрепа за социално включване чрез 

осигуряване на достъп до образование и обучение. 

 

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
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В рамките на изпълнение на настоящата поръчка се предвижда да бъдат изпълнявани 

конкретни доставки, по заявки от страна на Възложителя канцеларски материали, 

необходими за реализиране на конкретни дейности. С оглед начина на определяне на 

необходимите консумативи, Възложителят обособява предвидените за доставка материали, 

с оглед спазване на изискванията на финансиращата програма. 

 

Като се има предвид предназначението на предвидените за доставка материали, избраният 

изпълнител следва да доставя само такива, които са одобрени за разпространение на 

българския пазар и които са безопасни и безвредни за ползване (в рамките на тяхното 

предназначение). 

 

В рамките на финансираните от ОП НОИР дейности се предвижда да бъдат доставени 

следните видове и количества артикули: 

 

№ Канцеларски и офис материали (вид, 

наименование), копирна хартия, тонер 

касети 

Допълнителни изисквания 

(където е приложимо) 

Брой за 

комплект/ 

пакет/ 

кутия 

1. химикалки  188 

2.  моливи HB 128 

3. тетрадки Тесни и широки редове 188 

4. Копирна хартия *500 листа в 1 пакет; 80 пакета 

5. тонер касета * към настоящия момент няма 

яснота каква следва да бъде 

като характеристики тонер 

касетата; това ще се уточни 

допълнително, преди подаване 

на заявка за доставка от 

възложителя 

18 

6. Комплект продукти за кулинарен 

конкурс 

 40 

7. Комплект материали за плетене и 

бродерия 

 40 

8. Книжки „Искам да чета”  64 

9. Книжки „Искам да пиша”  64 

10. Книжки „Вълшебства от думи”  64 

11. Книжки „Говориш ли български”  64 

12. Книжки „Слънчева люлка”  64 

13. Книжки „Знам и мога – в първи клас ще 

бъда аз” 

 64 
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14. Книжки „Цветна градина”  64 

15. Дидактически материали (тук са 

включени „Комплект табла” и 

обучителни табла за 64 деца и 

познавателни книжки, тетрадки за 

упражнения с изтриваеми странички, 

книжки със задачи, стихотворения, 

лабиринти, гатанки, книжки за 

оцветяване за 64 деца) 

 128 

 

ВАЖНО: така описаните видове и количества работи следва да бъдат доставени на обща 

цена, в рамките на одобрената от управляващия орган и посочена от Възложителя като 

максимална такава, а именно: 23 996.66 (двадесет и три хиляди деветстотин деветдесет и 

шест лева и шестдесет и шест стотинки) лева без ДДС. Оферти, които са на по-висока 

стойност, подлежат на отстраняване. 

 

Допълнително, с оглед на възникналите конкретни нужди за целите на реализиране на 

дейностите, финансирани от ОП РЧР, Възложителят ще прави поръчки за извършване на 

доставки на следните допълнителни канцеларски материали:  

 

№ Вид/Артикул  Изисквания  Брой(прогнозно 

количество) 

Забележка  

1. Папка PVC папка с прозрачно лице, с 

перфорация, за подреждане в 

класьор, А4, 50 броя в 

опаковка 

Опаковка – 470 *50 броя в 

опаковка 

2. химикалки Пластмасов корпус; цвят син 470 броя  

3. химикалка Пластмасов корпус; цвят 

червен 

100 броя  

4. Класьор за 

документи 

Формат:  А4,  голям 75 мм 

Машинка и метален повдигащ 

палец, сменяем етикет, отвор 

за захващане, различни 

цветове; полимерно покритие; 

подсилени с метален кант 

ъгли; устойчиво заключващ 

механизъм 

120 броя  

5. Моливи  HB 470 броя  

6. Копирна 

хартия 

 плътност 55 gsm;  белота 92% 210 пакета *500 листа в 1 

пакет; 

7. Копирна 

хартия - 

 

А4, 5 цвята 

20 пакета  

 



 

 
 

Проект „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в  община Ихтиман“, финансиран по Договор         

№ BG05M9OP001-2.018-0018-C01  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и № BG05M9OP001-

2.018-0018-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирани от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 

цветна 

8. Коректор 

лента 

 60 броя  

9. Кламери, 

големи 

 60 броя  

10. Лепящи 

кубчета 

76х51 

 70 броя  

11. Цветни 

листчета  

86х86с кутия 120 броя  

12. Маркери 

единични 

жълти 

 120 броя  

13. Маркери за 

бяла дъска в 

комплект с 

гъба 

 40 броя  

14. Тънкописец 

черен 

 140 броя  

15. 

Лепило 

канцеларско течно 

универсално 

50 броя  

16. Гуми  370 броя  

17. Индекси 

20/40 

 90 броя  

18. 
CD-R 800 MB 

5 инч. 

шпиндел 

 2 кутии 100 броя в кутия 

19. Перфоратор 

голям  

 1 брой  

20. Телбот  4 броя  

21. Хартия за 

флипчарт 

руло 2 броя  

22. Тиксо 

широко 

 5 броя  

23. 

Тонери за 

МФУ 

/принтер и 

ксерокс/, 

черно-бели 

 52 броя * към настоящия 

момент няма 

яснота каква 

следва да бъде 

като 

характеристики 

тонер касетата; 

това ще се 

уточни 
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допълнително, 

преди подаване 

на заявка за 

доставка от 

възложителя 

24. 

Тонери за 

МФУ 

/принтер и 

ксерокс/, 

цветни 

 37 броя * към настоящия 

момент няма 

яснота каква 

следва да бъде 

като 

характеристики 

тонер касетата; 

това ще се 

уточни 

допълнително, 

преди подаване 

на заявка за 

доставка от 

възложителя 

 

 

 

ВАЖНО: Така описаните видове артикули ще се доставят в брой, уточнен във всяка 

конкретна заявка от страна на Възложителя. Участникът следва да оферира единични цени 

за доставки на посочените артикули, за разфасовка/опаковка/брой – според вида на 

артикула и начина, по който е описан в настоящата спецификация. Възложителят ще 

поръчва стоки и артикули според нуждите си, в рамките на одобрената за това стойност от 

финансиращата програма и определена от Възложителя като максимална, а 

именно:24 326.08 (двадесет и четири хиляди триста двадесет и два лева и осем 

стотинки) лв без ДДС. 

 

ВАЖНО:Възложителят няма задължение да възложи доставка на всички количества и/или 

видове артикули от описаните в Техническата спецификация и може да възложи доставка и 

на по – малко количество. 

Възложителят може да заяви доставка на допълнителни количества артикули от посочените 

в Техническата спецификация в зависимост от възникналата необходимост, в рамките на 

общата цена за изпълнение на договора. 

Възложителят може да заяви доставка и на други видове канцеларски материали и 

консумативи извън посочените тук в зависимост от възникналата необходимост, в рамките 

на общата цена за изпълнение на по цени по каталог и/или извадка за предлаганите от него 
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стоки/артикули с посочване на предлаганите за тях цени, представен от съответния 

участник, съобразно предложен процент намаление от тези цени. 

 

Срок за изпълнение: през целия период на изпълнение на проекта– до 21.07.2020г. 

 

За всяка изпълнена доставка се подписва нарочен, подробен приемо-предавателен 

протокол, като при необходимост може да се създаде и снимков материал. 
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