ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ВАЖНО !!!
В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или
еквиваленто/и“ навсякъде, където в поканата 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 поканата 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 № BG05M9OP001-2.018-00182014BG05M2OP001-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 наймаргинализираните 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. ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ

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 № BG05M9OP0012.018-0018-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирани от
Европейския социален фонд на Европейския съюз

В рамките на финансираните от ОП НОИР дейности се предвижда да бъдат доставени
следните видове и количества артикули:
№

Учебни материали

1.
2.

Родна Реч
Български език и литература

3.
4.
5.
6.
7.

Прозорче към света
Играй и мисли
Тетрадка звукове и букви
Мандали Забавна азбука
Звукове и букви Част 1

Допълнителни
изисквания Брой
(където е приложимо)
64
64
64
64
64
64
64

ВАЖНО: така описаните видове и количества материали следва да бъдат доставени на
обща цена, в рамките на посочената от Възложителя като максимална такава, а именно:
1 465.60 /хиляда четиристотин шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ без
ДДС или 1 758.72 /хиляда седемстотин петдесет и осем лева и седемдесет и две
стотинки/ с ДДС. Оферти, които са на по-висока стойност, подлежат на отстраняване.

Срок за изпълнение: в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от получаване на
заявка от Възложителя.
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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