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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
А. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител на настоящата обществена поръчка e Командира на
Сухопътните войски.
Възложителят открива процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява при условията и реда на глава двадесет и
шеста, във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от закона за обществените поръчки
Б. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Обект на поръчката.
Доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените
поръчки.
2. Предмет на поръчката.
„Доставка на уреди и материали за домакинството – включително
кухненско оборудване за нуждите на военните формирования от
Сухопътните войски”.
Поръчката е обособена в девет самостоятелни позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 28 610 - София.
Обособена позиция 2: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 46690 – Пловдив.
Обособена позиция 3: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 34750 – Карлово.
Обособена позиция 4: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 24620 – Свобода.
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Обособена позиция 5: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 24150 – Стара Загора.
Обособена позиция 6: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 34200 – Шумен.
Обособена позиция 7: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 26400 – Благоевград.
Обособена позиция 8: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 22160 – Плевен.
Обособена позиция 9: Доставка на уреди и материали за домакинството,
включително кухненско оборудване и техника за нуждите на военно
формирование 22222 – Сливен.
Наименованията,

количеството

на

уредите

и

материалите

за

домакинството – включително кухненско оборудване и техническите изиквания
за всеки продукт са указани в Приложение № 11.
3. Условия и начин на плащане.
Плащането ще се извърши по банков път, по банкова сметка на
Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на
оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за доставките след
изпълнение предмета на договора.
Авансово заплащане: не се допуска.
4. Начин на финансиране.
Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджета на
Сухопътните войски.
5. Срок и място на доставка.
Срокът на доставката е до 30 (тридесет) дни, считано от подписване на
договора.
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Мястото на доставката е:
1. По обособена позиция 1 – място на доставка във военно формирование
28 610 - София.
2. По обособена позиция 2 – място на доставка във военно формирование
46690 – Пловдив.
3. По обособена позиция 3 – място на доставка във военно формирование
34750 – Карлово.
4. По обособена позиция 4 – място на доставка във военно формирование
24620 – Свобода
5. По обособена позиция 5 – място на доставка във военно формирование
24150 – Стара Загора
6. По обособена позиция 6 – място на доставка във военно формирование
34200 – Шумен
7. По обособена позиция 7 – място на доставка във военно формирование
26400 – Благоевград
8. По обособена позиция 8 – място на доставка във военно формирование
22160 – Плевен
9. По обособена позиция 9 – място на доставка във военно формирование
22222 – Сливен
Доставката на материалните средства по предмета на поръчката е за
сметка на изпълнителя.
6 . Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Най-ниска
цена“.
Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската обща цена в лева
без ДДС предложена за изпълнение на предмета на

обществената

поръчка/обособена позиция, която включва всички разходи за извършване на
доставките

(посочени

в

техническата

спецификация),

включващи

–

транспортиране, доставка и разтоварване и други присъщи до мястото на
доставка, посочено от Възложителя.
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7. Критерии за технически и професионални способности:
7.1. Участникът следва да има внедрена система за управление на
качеството IS0 9001:2015 /9001:2008/ или еквивалентен, съгласно чл.63, ал.1.
т.10 от ЗОП с обхват производство или търговия на уреди и материали за
домакинството – включително кухненско оборудване
7.2. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една доставка с
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата
Представя се списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП с изпълнени доставки, с
предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, с посочване
на стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за извършената
доставка.
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II.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

А. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ” - Рег. № 3 СВ- 5057/03.08.2016 г.
1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
Електродомакински уреди.
2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Продуктът включва доставка на електродомакински уреди, съгласно военното
формирование- заявител.
3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение:
3.1.1. Захранване- 220- 230 V, напрежение 50 Hz;
3.1.2. Уредите да отговарят на директивите на СЕ за материали и предмети,
предназначени за използване с хранителни продукти и предписанията на
Европейски регламент 1935/2004;
3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изисква.
3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.
Не се изисква.
3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническо обслужване и
ремонт.
Изпълнителят да осигурява сервизна база за обслужване и ремонт.
3.5. Изисквания за скритост и маскировка.
Не се изисква.
3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение.
Не се изисква.
3.7. Други специфични изисквания.
Не се изисква.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ
Изпълнителят да е сертифициран по стандарт ISO 9001-2008 (БДС EN ISO
9001-2008).
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5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ
5.1. Обучение:
Не се изисква.
5.2.Осигуряване

на

техническа

документация

(експлоатационна

документация) на български и/ или друг език:
Предоставяне на необходимата техническа и експлоатационна документация на
хартиен носител. Документацията да е на български език.
5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и пренадлежности:
В срока на гаранция и следгаранционно обслужване- по заявка и заплащане от
военното формирование.
5.4. Метрологично осигуряване:
Не се изисква.
5.5. Осигуряване на техническа помощ:
В срока на гаранция и следгаранционно обслужване- по заявка и заплащане от
военното формирование.
5.6. Изисквания към производствения процес:
Не се изисква.
5.7. Изисквания по отношение на опазването на околната среда:
Не се изисква.
5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок:
Не се изисква.
5.9. Други:
На уреда да е осигурен следгаранционен сервиз.
6.ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ОПАКОВКАТА,

МАРКИРОВКАТА,

ЕТИКИРАНЕ И КОНСЕРВАЦИЯТА
Не се изисква.
7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Минималният гаранционен срок на уреда да бъде не по-малък от две години.
8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Предоставяне на документ за съответствие на уреда по БДС EN ISO/ EIC 170501: 2010.

8

Б. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
към уреди и материали за домакинството, включително кухненско оборудване
и техника.
1. Ледогенераторът да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- тип- настолен, не изискващ връзка с вода и канал;
- с мощност не по- малка от 0.45 kW при 230 V/ 50 Hz;
- с резервоар минимум от 3 (три) литра;
- с производителност не по-малка от 10 кг. за 24 часа работа;
- с възможност за избор на големина на кубчета- минимум на два размера.
2. Пасаторът да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- тип- електрически, ръчен;
- с мощност не по- малка от 0.25 kW, при 230 V/ 50 Hz;
- с работни обороти в минута от минимум 10 000;
- с дължина на рамото не по-малка от 240 мм.
3. Миксерът да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност не по- малка от 0.40 kW, при 230 V/ 50 Hz;
- с минимум от 3 степени на работа и допълнителни функции- моментен пуск и
турбо;
- в комплект с купа за бъркане и бъркалки.
4. Количка сервитьорска на 3 нива да отговаря на следните изисквания и да
бъде:
- от неръждаема стомана;
- на три нива;
- на колела;
- с размери не по-малки от дължина 950 мм, широчина 500 мм и височина 950
мм.
5. Месомелачка № 32 с електрически мотор и стойка да отговаря на следните
изисквания и да бъде:
- с мощност минимум от 1.5 kW при 230 V/ 50 Hz;
- с чугунен корпус и неръждаема стойка;
- с монофазен двигател до 1400 оборота в минута;
- с подвижна мелеща част;
- с капацитет до 120 кг/час;
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- в комплект с шайби (голяма и малка), ремък и не по- малко от по 2 решетки (6
и 8 мм), 2 ножа и 3 фунии;
- за професионална употреба.
6. Месомелачката да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност минимум от 1.1 kW при 230 V/ 50 Hz;
- с корпус, подаващи табли и разглобяеми смилащи механизми от неръждаема
стомана;
- с монофазен, бързооборотен двигател;
- с вградена защита против претоварване, пренапрежение и късо съединение;
- с шнек до ф 60;
- с капацитет до 220 кг/час;
- в комплект с минимум от три решетки (4,5/ 6 и 8 мм) и два самозаточващи
ножа;
- с размери не по-малки от: дължина 540, височина 390 и широчина 250 мм.
7. Микровълновата печка да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност на фурната минимум от 800 W и 1200 W на грил при 230 V/ 50 Hz;
- с неръждаем корпус;
- с LED дисплей;
- с дигитален контролен панел;
- с капацитет не по-малък от 23 л.;
- с функции затопляне, грил и размразяване;
- с ниво на шум до 6 dB.
8. Фризер- раклата да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- тип- свободностоящ;
- оформление- ракла;
- с неръждаем корпус;
- с обем от 350 до 400 л;
- енергиен клас минимум А+;
- с работен температурен диапазон от -14 до -260 С;
- със статично охлаждане и електрическа консумация за 24 h- до 1,254 kW;
- с ниво на шум- до 42 dB;
- да е предназначена за професионална употреба.
9. Везните до 15 кг./ 150 кг./ 300 кг. да отговарят на следните изисквания и да
бъдат:
- тип- платформени;
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- с клас на точност III по БДС EN 45501;
- с конструкция от неръждаема стомана и степен на защита IP 67/ 69 К;
- с размери на платформата: 300 х 300 мм / 400 х 500 мм / 450х 600 мм.;
- с капацитет до 15 кг./ 150 кг./ 300 кг.;
- с деления е/ д: 2/5; 20/50; 50/100;
- с минимум една прецизна цифрова товарна клетка;
- с механична защита от претоварване;
- с колона за показващо устройство;
- с работен интервал от -10 до + 40 0С;
- в комплект с адаптор и захранващ елемент;
- със актуален стикер за проверка и калибриране, важащ за 12 месеца от датата
на закупуване.
10. Количка транспортна до 300 кг. да отговаря на следните изисквания и да
бъде:
- тип- платформа;
- със стоманена рамка, здрава ламарина и удобна дръжка;
- с 4 колела;
- с товароносимост до 300 кг.;
- с размери не по-малки от: дължина- 800 мм, широчина- 600 мм и височина до
960 мм.
11. Електрическата скара да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност не по-малка от 4800 W при 380 V/ 50Hz и минимална работна
повърхност: 60 x 60 см;
- с неръждаем корпус и неръждаеми тръбни нагреватели;
- с минимум две работни секции, с независими терморегулатори;
- с подвижна тавичка за мазнина;
- за професионална употреба.
12. Фритюрникът да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- тип- електрически;
- с мощност до 6500 W при 230 V/ 1 L / 50 Hz;
- изработен от неръждаема стомана;
- с 2 кошници и 2 капака;
- с басейн от минимум 2,8 л;
- с работна температура на загряване от 50 до 1900 С;
- за професионална употреба.
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13. Ренде „Бьорнер” да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с корпус от ABS пластмаса;
- с острие от неръждаема стомана;
- в комплект с шапка- предпазител, гладка представка за шайби и приставки от
1,6 мм/ 3,5 мм/ 7 мм, за жулиени 7 мм, пръчици 3,5 мм и кубчета 3,5 мм.
14. Универсалният кухненски робот да отговаря на следните изисквания и да
бъде:
- с мощност от минимум 800 W;
- с купа не по-малка от 1,2 л.;
- с LED дисплей;
- с безстъпково настройване на скоростта;
- с моментен пуск за кълцане;
- с подвижно чекмедже за аксесоари;
- с над 40 функции- стъргане, рязане, изцеждане на сок и др.
15. Електрическа печка да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност до 9,3 к W при 230 V/ 50 Hz;
- с електрически плот;
- с фурна с вентилатор, обем не по-малък от 60 л. и максимална температура на
загряване до 275 0 С;
- с механично управление;
- с функции: печене, променлив грил, загряване с вентилатор и водно
почистване;
- с компактна врата с двойно стъкло;
- с ниво на шум до 46 dB.
16. Резачка за зеленчуци да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност минимум от 550 W при 230 V/ 50Hz;
- с корпус от анодизиран алуминий;
- в комплект с не по-малко от 3 фрикционни дискове (3, 4 и 7 мм) и 2 режещи
дискове (2 и 4 мм).
17. Съдомиялната да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с неръждаем корпус;
- с дисплей;
- с консумирана вода до 9 л.;
- с консумирана енергия до 0,74 кВт/ч;
- с капацитет от минимум 12 комплекта;
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- енергиен клас не по- нисък от А++;
- с брой програми не по-малко от 6;
- брой температури- минимум 5;
- с клас на изсушаване- минимум А;
- с функции: отложен старт, половин зареждане, предварително изплакване и
бърза програма;
- с брой на кошниците- минимум 2;
- с ниво на шум до 43 dB.
18. Картофобелачка да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност не по-малка от 0,37 kW при 230 V/ 50Hz;
- с корпус от неръждаема стомана и шлюз за обелки;
- с връзка за вода и канал;
- с капацитет минимум от 4 кг. на едно зареждане и производителност не помалка от 50 кг. на час;
- за професионална употреба.
19. Конвектоматът с шест тави да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност не по-малка от 10,8 kW на 230 или 380V/ 50 Hz;
- с корпус от неръждаема стомана и заоблени вътрешни ъгли;
- със стъклена врата с двойно остъкляване;
- за 6 броя тави ЕN 40 х 60 (600 х 400 мм);
- с парообразуване чрез регулируемо директно впръскване;
- със система за двупосочна обмяна на въздуха;
- с максимална температура до 285о С;
- с възможности за готвене: варене/ пържене/ задушаване/ грил/ печене/
запарване/ изсушаване/ размразяване и готвене на ниски температури;
- за професионална употреба.
20. Хладилник вертикален среднотемпературен с две врати, 1400 л. да
отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност до 0,57 кW;
- с корпус, врати и изпарителен съд от неръждаема стомана;
- с хладилно отделение с 2 врати;
- енергиен клас не по- нисък от А+;
- с вместимост не по-малка от 1400 л.;
- с вентилаторно охлаждане и автоматично размразяване;
- с температурен диапазон от 0 до +10 0 С;
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- с врати с магнитно уплътнение, дръжка и блокировка;
- за професионална употреба.
21. Хладилник вертикален среднотемпературен с една врата, 400 л. да
отговаря на следните изисквания и да бъде:
- с мощност до 0,144 до 0,38 kW на 230 V/ 50Hz;
- енергиен клас не по- нисък от А+;
- с една отваряема врата- инокс;
- с температурен диапазон от 0 до +10 0 С и автоматично размразяване;
- с вместимост не по-малка от 400 л.;
- с външни размери: 60 х 60 х 187 см.
- за професионална употреба.
22. Фритюрникът да отговаря на следните изисквания и да бъде:
- тип- електрически;
- с мощност 2 х минимум 6500 W при 380 V/ 50 Hz;
- с корпус и долен шкаф, изработени от неръждаема стомана;
- с керамичен термостат;
- с дръжки на корпуса и кран за източване на мазнината;
- с температура на загряване до 2000 С;
- с размер на кошница минимум от 230 мм/ 270 мм/ 130 мм;
- с максимално количество олио до 2 х 10 л.;
- с 2 кошници и 2 капака;
- за професионална употреба.
Всички уреди и материали за домакинството, включително кухненско
оборудване и техника да отговаря на директивите на СЕ за материали и
предмети, предназначени за използване с хранителни продукти и
предписанията на Европейски регламент 1935/2004 г., да бъдат придружени с
документи за произход, качество, съответствие и техническа експлоатация на
български език и на хартиен носител, и осигурени с не по-малка от 24 месеца
гаранция и следгаранционен сервиз. Срок за отстраняване на повреди в
гаранция- до 48 часа.
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ІII. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.
1.1. Съгласно чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки, участник в
настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или
техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено и отговарят на предварително обявените условия, съдържащи се в
обявата за събиране на оферти и документацията за участие и изискванията
посочени в Закона за обществените поръчки.
1.2. Всеки от участниците в поръчката се представлява от лицето, което
го представлява по закон или от упълномощено от него лице.
1.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.
1.5. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП всеки участник е длъжен да посочи в
офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако
възнамерява да използва такива.
В този случай трябва да представи и доказателства за поетите от
подизпълнителите задължения.
1.6. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите,
са за сметка на участника
1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има
право да промени, допълни или оттегли офертата си.
1.8. Всеки участник има право да представи само една оферта по
предмета на поръчката (оферта може да се направи само за една обособена
позиция или за няколко като трябва да обхваща всички позиции в обособената
позиция за която се участва).
1.9. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията,
посочени в обявата и документацията за участие.
1.10. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват
изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.
1.11. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 2, 3,
4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки.
1.12. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който
е налице някое от следните обстоятелства:
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а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по
чл. 108а от Наказателния кодекс; трафик на хора по чл. 159а – 159г от
Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по
чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от
Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от
Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или
осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл.
301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по
чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
б) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези посочени в буква „а“, в друга държава членка
или трета страна.
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
д) е предоставил документ с невярно съдържание.
е) при който е налице конфликт на интерес, който не може да бъде
отстранен.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се
приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка.
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2. Изисквания към офертата.
Офертата се изготвя на български език и се представя в един
екземпляр на хартиен носител.
Всички документи в офертата трябва да съдържат дата, подпис на
оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.
Офертата да съдържа:
2.1. Административни данни (представяне на участника) по Приложение
№1;
2.2. Оферта за участие в обществена поръчка по Приложение 2;
2.3. Ценово предложение по Приложение 3;
2.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
Приложение 4;
2.5. Пакт за почтеност по Приложение 5;
2.6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП по Приложение 6;
Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 ППЗОП .
2.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по
Приложение 7;
Декларацията

се

подписва

от

лицето/лицата,

което

може/могат

самостоятелно да представлява/т участника, изготвя се по приложения образец
към настоящата документация и се представя в оригинал.
2.8. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република българия по Приложение 8;
2.9. Декларация по чл.3, т.8 или наличие на изключенията по чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици по Приложение 9;
2.10. Декларация за изпълнени доставки, идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка със списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП с изпълнени доставки, с предмет идентични или сходни с предмета на
настоящата поръчка с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с
доказателство за извършената доставка по Приложение 10;
Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една доставка с
17

предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата.
2.11. Документ с който се доказват сертификат по ISО 9001:2015
/9001:2008/– копие заверено с гриф ”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника;
2.12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва
офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е
подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната
му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да
съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата;
2.13. Списък на всички документи съдържащи се в офертата.
3. Представяне на офертата.
3.1. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно предварително
обявените условия за участие и изисквания към участниците от Възложителя.
Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя
документи.
3.2. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта
по предмета на поръчката (оферта може да се направи само за една обособена
позиция или за няколко като трябва да обхваща всички позиции в обособената
позиция за която се участва).
Не се допуска представяне на варианти в офертата.
3.3. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни
поръчката съгласно условията и изискванията, описани в настоящите указания.
3.4. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, от
участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
Опаковката следва да е надписана по следния начин:
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ДО
СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450
1606, София, бул. „Ген. Тотлебен” №34

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО –
ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ”
ЗА ОБОСОБЕНА/И САМОСТОЯТЕЛНА/И ПОЗИЦИЯ/И: №, №.......
(когато участникът в процедурата представя оферта за обособена/и самостоятелна/и
позиция/и по предмета на поръчката).

Наименование на Участника: ……….....……
Адрес за кореспонденция: ………….......…….
Телефон, Факс, E-mail: ….…………..………..

3.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният
Номер, дата и часът на получаване, и посочените данни се записват във входящ
регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.
3.6. Офертите на участниците ще се приемат на адрес: гр. София 1606,
район „Красно село”, бул . „Ген. Тотлебен” № 34, военно формирование 22450,
всеки работен ден до датата и часа, посочени в публикуваната обява.
Телефон за контакт: 02/ 9223423 (02/ 9223432)
3.8. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване, посочен в обявата или получени в незапечатана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
4. Разглеждане и оценка на получените оферти.
4.1. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена от
възложителя.
4.2. Съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да
присъстват

участниците

в

процедурата

или

техни

упълномощени

представители.
4.3. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява
заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация
от други органи и лица.
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4.4. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник,
- За когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
- Който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107,
т. 2, „а” от ЗОП;
- Участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.
- Който не отговаря на поставените критерии за подбор.
4.5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите
и за класирането на участниците.
4.6. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване заедно с
приложенията към него, след което в един и същи ден се изпраща на
участниците и се публикува в профила на купувача.
5. Указания към определения за изпълнител участник
5.1. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител в
30 – дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
А) При сключване на договор, определеният за изпълнител участник
представя документи с които се доказват декларираните обстоятелства по чл.
54, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на изпълнителя;
Б) Определеният за изпълнител участник се задължава в 3 (три) дневен
срок от подписване на договора да представи документ за гаранция за
изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС,
представена в един от следните варианти:
- парична сума, преведена по сметката на Сухопътни войски – военно
формирование 22450, IBAN: BG18 UNCR 7000 3320 8565 35; BIC: UNCRBGSF,
банка „Уникредит Булбанк” АД.
- банкова гаранция – безусловна, неотменима и непрехвърляема в полза
на Възложителя;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
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отговорността на Изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като
трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива
отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на
договора. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на
отговорността на Изпълнителя по друг договор
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията
за изпълнение. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се
урежда в договора между страните.
5.2. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран
участник, когато избрания за изпълнител участник откаже да сключи договор
или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да
посочи обективни причини.
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IV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ ___________/_____________

Днес, ..........2017 г ., в гр. София на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП),
1. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450, ЕИК
129010171, със седалище и адрес на управление 1606 София, област София, община София,
район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, представлявано от генерал-майор
Михаил Попов, в качеството си на Командир на Сухопътните войски, наричан в
настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
2.

„...............................................”

..............................,

ЕИК

...........................,

със

седалище и адрес на управление ............................, област ..................., община ......................,
ж. к. „........................”, ул. ........................., представлявано от ..........................., в качеството си
на ..........., наричан в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
в резултат от проведена обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:
„

ДОСТАВКА

НА

УРЕДИ

И

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ДОМАКИНСТВОТО

–

ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА, НАРИЧАН ПО – ДОЛУ ЗА
КРАТКОСТ „ДОГОВОРА”, ПО – СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА
ЗА СЛЕДНОТО:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши

„ДОСТАВКА

НА

УРЕДИ

И

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ДОМАКИНСТВОТО

–

ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ” за ............... обособена позиция, в
съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение....), съгласно
Техническото предложение (Приложение.....) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи неразделна
част от настоящия договор.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставката за своя сметка до:
Военно формирование 28610 – София, находящо се в гр. .............................
........................................., №.......;
Военно формирование 46690 – Пловдив, находящо се гр. ..........................................
........................................., №........;
Военно формирование 34750 – Карлово, находящо се гр. .............................
........................................., №........;
Военно формирование 24620 – Свобода, находящо се гр. .............................
........................................., №........;
Военно формирование 24150 – Стара Загора, находящо се гр. .............................
........................................., №........;
Военно формирование 34200 – Шумен, находящо се гр. .............................
........................................., №........;
Военно формирование 26400 – Благоевград, находящо се гр. .............................
........................................., №........;
Военно формирование 22160 – Плевен, находящо се гр. .............................
........................................., №........;
Военно формирование 22222 – Сливен, находящо се гр. .............................
........................................., №........;
II.

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на предмета на договора, регламентиран в

чл.1 е в размер на ............... (................) лева, с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение (Приложение.....) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор,
като крайната платена сума по договора не може да е повече от утвърдения финансов ресурс
за изпълнение на обособената позиция.
(2) Посочените цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число и
транспорта до мястото на доставката. Договорената цена е окончателна и не подлежи на
актуализация за срока на настоящия договор, освен в случай на намаление на цените.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси допълнителни плащания поради
неправилно разбиране на условията на работата или непредоставена пълна и точна
информация в документацията му за участие в обществената поръчка или в случай, че не е
предвидил възникване на обстоятелства, които водят до оскъпяване на работата му.
(4) Плащането ще се извърши, чрез Военно формирование ............., след извършване
на доставката, предмет на настоящия Договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни по
банков път в български левове, с платежно нареждане, по следната банкова сметка посочена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:
IBAN:
БАНКА:
Титуляр на сметката:
(5) Плащането по предходната алинея ще се извърши, след надлежно представяне от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:
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1. Оригинал на издадена фактура, която трябва да съдържа подробен опис на доставката,
предмет на Договора.
Данните на Военно формирование.................. за издаване на фактурата са следните:
БУЛСТАТ:
МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ (МОЛ):
2. Двустранно подписан приемо – предавателен протокол, или друг двустранно
подписан документ удостоверяващ преминаването на владението на доставеното от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов представител от Военно формирование
................., ведно с всички съпътстващи доставката документи – сертификати, удостоверения,
декларации за съответствие, указания за употреба, гаранционни карти др.
(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени номера на банковата сметка посочена в
чл. 4, ал. 4, същият следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 – дневен срок за това
обстоятелство.
Чл. 2а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3 (Три) дневен срок от подписване на
Договора да представи гаранция за добро изпълнение на Договора в размер на 3 % (три
процента) от стойността му, без включен ДДС, под формата на парична сума по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35,
или под формата на неотменима и безусловна банкова гаранция издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за добро изпълнение е със срок не по – малък от 30 (тридесет) дни, след
окончателно изпълнение на дейностите предмет на настоящия Договор и надлежно
оформени документи, съгласно чл. 2, ал. 5.
(3) Гаранцията за добро изпълнение на Договора ще бъде използвана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обезпечение за точното и своевременно изпълнение на задълженията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от гаранцията
дължимите неустойки по повод неизпълнение на задължения по Договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение на Договора в 30
(Тридесет) дневен срок, след окончателното приключване на Договора, след уреждане на
всички финансови претенции между страните, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
след представяне на писмено искане за освобождаване на гаранцията, в което задължително
се посочва регистрационният номер на Договора.
ІII. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ДОСТАВКА
Чл. 3. (1) Срокът на доставката, предмет на настоящия Договор е не по – късно от
тридесет дни от подписването му между страните.
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(2) Приемането на изпълнението на доставката се извършва чрез подписване на
двустранен приемо – предавателен протокол, или друг двустранно подписан документ
удостоверяващ преминаването на владението на доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов представител от Военно формирование ................., ведно с
всички съпътстващи доставката документи – сертификати, удостоверения, декларации за
съответствие, указания за употреба, гаранционни карти др.
Чл. 4. Срокът на действие на настоящия договор е не по-кратък от срока по чл. 3, ал.
1, освен в случаите на предсрочно прекратяване или разваляне, като договорът има действие
до приключването на всички отношения между страните, вкл. в случай на спор, претенции за
неустойки, лихви и др.
Чл. 5. Срокът за рекламации по настоящия договор е, както следва – за явни външни
дефекти или други недостатъци - при приемане на доставката, а за скрити дефекти или други
недостатъци в 7 (седем) дневен срок след получаване на доставката.
Чл. 6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи обстоятелства, които са довели или
има реална опасност да доведат до забава на срок по чл. 3 същия е длъжен своевременно да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, като потвърждава за това обстоятелство
писмено или с двустранен констативен протокол.
Чл. 7. Мястото на доставката е Военно формирование ............, находящо се в гр.
..............., ул. „..............” № .......
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката в срока по

чл. 3, ал. 1 и при липсата на явни недостатъци да приеме изпълнението като определи свой
представител за подписване на всички документи.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати съответната цена за извършване на
доставката по реда на раздел II от този Договор.
(3) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при необходимост да оказва
съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за изпълнение предмета на този Договор.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи качествено и пълно изпълнение, съответстващо на техническите
характеристики, определени в Техническата спецификация и съобразно с Техническото
предложение към офертата за участие в обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да прави проверки и осъществява текущ контрол по изпълнението на Договора, без
това да води до съществено затруднение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при доставката на строителните
материали в случай на несъответствия с технически характеристики при наличие на явни
недостатъци;
4. да иска отстраняване на нередностите по т. 3 в сроковете, определени в чл. 5;
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5. да получи съответната документация, придружаваща доставката предмет на този
договор, в т.ч. сертификати за произход и качество, удостоверения, декларации за
съответствие, указания за употреба, гаранционни карти др. сертификати, удостоверения,
декларации за съответствие, указания за употреба, гаранционни карти др.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител се задължава да не разпространява
под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща
характер на търговска тайна, в случай, че е изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
представената от него оферта.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката качествено в
съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което
е неразделна част от настоящия договор, да се съобразява с инструкциите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, както и да пази добросъвестно неговите
интереси.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава доставката предмет на договора да е в
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в стандартни заводски опаковки,
етикирани и маркирани съгласно утвърдената практика на производителя, осигуряващи
извършването на безопасно транспортиране, товаро - разтоварни действия и съхранение, с
цел запазване на техническите и експлотационни характеристики.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава с предаването на доставката предмет на договора
да предаде на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Военно формирование.............. и
съпътстващата я техническа документация, в това число свидетелства, сертификати,
декларации за произход и качество със заверени копия за Възложителя.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави уредите и материалите за
домакинството нови, неупотребявани и не рециклирани.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката в срока по чл. 3, ал.
1 и при липсата на явни недостатъци да предаде изпълнението като определи свой
представител

за

подписване

на

двустранен

приемо-предавателен

протокол.

При

констатирани различия между договорената и доставената стока досежно качеството и
количеството й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има правата по чл. 95 от Закона за задълженията и
договорите.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля изцяло или част от своите права
или задължения произтичащи от настоящия Договор на трети лица.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи цената за изпълнение по начина и при условията регламентирани в
раздел II от този Договор;
2. на съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на доставката по чл.1.
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Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и информация на
трети лица, относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала
му известна при и/или по повод изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
И ПРИ ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 15. (1) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият
дължи неустойка за неизпълнение в размер на 15 % от общата стойност на договора, без
включен ДДС.
(2) За други случаи на неизпълнение на задължение по настоящия договор
неизправната страна дължи неустойка в размер на 5% на ден върху стойността на
неизпълненото в срок задължение, но не повече от 10 % от стойността на
договора/позицията.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изплати всяка неустойка в срок до 5 (пет) работни
дни от получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нейното налагане.
Чл. 16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ забави доставката с повече от 3 (три) дни след
крайния срок регламентиран в чл. 3, ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали едностранно
договора. Развалянето има действие от деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпратил писмено
уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 17. Приемането на доставените материални средства, предмет на този Договор се
извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, както
следва:
- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ......................... тел. ...........................
- от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................... тел. ............................
Чл. 18. Приемането на доставените материални средства, предмет на този Договор се
удостоверява с подписване от лицата по чл. 17 на двустранен протокол/акт или на друг
документ. В случай, че доставеното не съответства напълно на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицата оторизирани да ги приемат – представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
могат да се откажат от доставката и да не ги приемат, тогава отговорността остава у
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че доставената по договора стока е нова и
неизползвана, както и че стоката доставена по договора няма явни или скрити дефекти,
произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и че
доставената стока е в пълно съответствие с изискванията за качество и отговаря на
договорената цена.
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(2) Гаранционният срок за качествените рекламации на стоката е не по-малко от срока
даден от производителя на стоката и започва да се брои от датата на протокола за приемане
на доставката.
(3) В посочените гаранционни срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поема за своя сметка
подмяна на некачествена стока или възникналата повреди, възникнали в резултат на
некачествена доставка, като при неизпълнение на това задължение от изпълнителя, както и
при забавено изпълнение на заявка, възложителя има право от свое име и за сметка на
изпълнителя да получи необходимото изпълнение от избран от него друг доставчик на
същата стока. Възложителя има право да прихване платените от него суми от задълженията
си към изпълнителя.
(4) В случаите по горната точка, Възложителя има право да прекрати договора
едностранно, без предизвестие, и да издаде удостоверение за отрицателна оценка на
изпълнението.
(5) Качеството на доставената стока при оспорване на претенцията на възложителя от
изпълнителя, се доказва като след появата на несъответствието с необходимото качество и
оспорването му от изпълнителя, възложителя определи срок за осигуряване на представител
на изпълнителя за съставяне констативен протокол относно качествата и появилите се
дефекти на стоката. В случай, че след като е уведомен, изпълнителя не прати свой
представител за констатиране на некачествената стока в определения от възложителя срок, в
зависимост от случая, но не по-малък от 1 час, то констативния протокол се съставя от трима
служители на възложителя, и служи за безспорно доказателство за некачествено изпълнение.

ІX. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. (1) Договорът се прекратява с неговото изпълнение.
(2) Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 7 –
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. по реда на Закона за обществените поръчки.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора, с повече от 3
работни дни;
2. не отстрани в срок определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
28

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация;
Чл. 21. При всички случаи на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да му издаде удостоверение за отрицателна оценка на изпълнението,
което е възможно да е пречка за бъдещото участие на изпълнителя в поръчки възлагани от
възложителя.
Чл. 22. Настоящият договор ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим и не е изпълнило в съответните срокове задължението си по
§14, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТСД (в
сила от 01.07.2016 г.). В този случай не се дължи заплащане на извършените доставки и/или
гаранция за изпълнение, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване
ведно със законната лихва.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да откаже да заплати
цената на доставените строително имущество и материали в момента на приемането им, ако
са налице съществени отклонения или недостатъци, които ги правят негодни за ползване
и/или при условията на чл. 16 от настоящия Договор.
Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор не си дължат обезщетение за понесени
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на
същата за това неизпълнение.
(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
(6) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители.
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ХI. СПОРОВЕ
Чл. 25. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл. 26. В случай на не постигане на договореност по чл. 25 всички спорове, породени
от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи
се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат
разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по
реда на ГПК.
ХII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 27. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на съответната страна.
(2) За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от
страна на надлежно упълномощено лице;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
(3) Актуални адреси за кореспонденция между страните са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1606 София, Област София, община Столична, район „Красно село”, бул. „Генерал
Тотлебен” № 34, тел: 02/9223408, E – mail: dop_sv@abv.bg;
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
....................................................
(4) При промяна на данните по ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми другата
в 3-дневен срок от промяната.
ХІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка
информация, която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във
връзка с подготовката или изпълнението му. Страните ще положат максимални усилия да
предотвратят разкриването и неупълномощеното разпространение или употреба на тази
Конфиденциална информация, които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка
от страните за защита на своята собствена конфиденциална информация.
(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква
за целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да
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бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие
не може да бъде отказано безпричинно.
Чл. 29. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
(3) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с Допълнителни
споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни
упълномощени представители, в съответствие със Закона за обществените поръчки.
(4) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 30. С подписването на настоящия договор страните декларират, че са съгласни и
доброволно предоставят посочените в него лични данни, както и че са съгласни същите да
бъдат обработвани.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български
език – по един за всяка от страните и се състои от ……(…….) страници, като включва още
следните приложения, които стават неразделна част от договора:
Договорът включва следните приложения, неразделна част от него:
Договорът включва още следните приложения, неразделна част от него:
1. Приложение 1 „Техническа спецификация”;
2. Приложение 2 „Техническо предложение”.
3. Приложение 3 „Ценово предложение на Изпълнителя”;
4. документ съгласно чл. 58 от Закона за обществените поръчки както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седалище на изпълнителя;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на ИА
„ГИТ”;
5. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................
КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
................................................................
(звание, име и фамилия)
............2017г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................
УПРАВИТЕЛ НА
„..................................” ...............
......................................................
(име и фамилия)
............2017г.

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ”
В КОМАНДВАНЕТО НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
.........................................................................................
(звание, име и фамилия)
..............2017г.
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V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
за участник в обществена поръчка за доставка с предмет :
„ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”

1.Наименование на участника ............................................................................................................
..........................................................................................................ЕИК/ЕГН ...................................
2. Седалище: гр. .........................., п.к. ........, област ..............................., община..........................,
ж.к. ....................................., улица ........................................................., №…….,
Тел. ........................, Факс: ......................, e-mail: .......................................
3. Адрес за кореспонденция: гр. .........................., п.к................., област........................................,
община ........................., ж.к. ............................, улица .................................., №…….,
Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................
4. Лица представляващи участника по учредителен акт:
4.1. ..........................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
4.2. .............................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
4.3. .............................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните
лица:
5.1. ......................................................................................................................
5.2. .....................................................................................................................
6. Обслужваща банка: .........................................................................................,
IBAN: ..................................................................., BIC: .....................................,
Титуляр на сметката: ..........................................................................................

_______________
(дата)

___________________
(подпис,фамилия и печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УЧАСТНИК: …………………………………......................………………………………
ЕИК/БУЛСТАТ …………………..........................................................................................
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена
поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „ДОСТАВКА
НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ
И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки. Съгласни сме с
поставените от Вас условия посочени в документацията за участие и ги приемаме без
възражения.
Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на поръчката, заложени в
приложения към документацията за участие проект на договор.
Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (шестдесет) календарни
дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за
изпълнител, при сключването на договора да представим:
А) Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл .54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
Б) В 3 (три) дневен срок от подписване на договора да представим документ за
гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме изискваните документи –
подписани и подпечатани.

_______________
(място на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат/фамилия)

_______________
(дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УЧАСТНИК: .....................................................................................................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона
за обществените поръчки с предмет:
„ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 28610 СОФИЯ

№ Наименование

Технически
Изисквания

Мя Колирка чество

- тип- настолен, не изискващ
връзка с вода и канал; с мощност
не по- малка от 0.45 kW при 230
V/ 50 Hz; с резервоар минимум
от
3
(три)
литра;
с
1 Ледогенератор
Бр.
производителност не по-малка
от 10 кг. за 24 часа работа; с
възможност
за
избор
на
големина на кубчета- минимум
на два размера.
тип- електрически, ръчен; с
мощност не по- малка от 0.25
kW, при 230 V/ 50 Hz; с работни
2 Пасатор
Бр.
обороти в минута от минимум
10 000; с дължина на рамото не
по-малка от 240 мм.

Единична цена
Стойност
/в лева /
без ДДС
без ДДС с ДДС

1

1
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-с мощност не по- малка от 0.40
kW, при 230 V/ 50 Hz; с
минимум от 3 степени на работа
3 Миксер
и допълнителни функцииБр.
моментен пуск и турбо; в
комплект с купа за бъркане и
бъркалки.
- от неръждаема стомана; на три
нива; на колела; с размери не поКоличка
4 сервитьорска малки от дължина 950 мм, Бр.
широчина 500 мм и височина
на 3 нива
950 мм.
- с мощност не по-малка от 0,37
kW при 230 V/ 50Hz; с корпус
от неръждаема стомана и шлюз
за обелки; с връзка за вода и
Картофобелач5
канал; с капацитет минимум от 4 Бр.
ка
кг. на едно зареждане и
производителност не по-малка
от 50 кг. на час; за
професионална употреба.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

1

2

1

Общата стойност за ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева без ДДС.

_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 46 690 – ПЛОВДИВ

№

1

2

3

4

5

Наименоание

Технически
Изисквания

Мя
Колирк
чество
а

- тип- настолен, не изискващ
връзка с вода и канал; с мощност
не по- малка от 0.45 kW при 230
V/ 50 Hz; с резервоар минимум от
Ледогенератор
3 (три) литра; с производителност Бр.
не по-малка от 10 кг. за 24 часа
работа; с възможност за избор на
големина на кубчета- минимум на
два размера.
тип- електрически, ръчен; с
мощност не по- малка от 0.25 kW,
при 230 V/ 50 Hz; с работни
Пасатор
Бр.
обороти в минута от минимум
10 000; с дължина на рамото не
по-малка от 240 мм.
-с мощност не по- малка от 0.40
kW, при 230 V/ 50 Hz; с минимум
от 3 степени на работа и
Миксер
Бр.
допълнителни функции- моментен
пуск и турбо; в комплект с купа за
бъркане и бъркалки.
- с мощност минимум от 1.5 kW
при 230 V/ 50 Hz; с чугунен
корпус и неръждаема стойка;
с монофазен двигател до 1400
Месомелачка
оборота в минута; с подвижна
№32 с ел мотор и мелеща част; с капацитет до 120 Бр.
стойка
кг/час; в комплект с шайби
(голяма и малка), ремък и не помалко от по 2 решетки (6 и 8 мм),
2 ножа и 3 фунии; за
професионална употреба.
- с мощност минимум от 1.1 kW
при 230 V/ 50 Hz; с корпус,
подаващи табли и разглобяеми
смилащи механизми от
неръждаема стомана; с монофазен,
бързооборотен двигател; с
вградена защита против
Месомелачка
претоварване, пренапрежение и
Бр.
късо съединение; с шнек до ф 60;
с капацитет до 220 кг/час; в
комплект с минимум от три
решетки (4,5/ 6 и 8 мм) и два
самозаточващи ножа; с размери не
по-малки от: дължина 540,
височина 390 и широчина 250 мм.

Единична цена
/в лева /
без ДДС с ДДС

Стойност
без ДДС

1

2

2

3

4
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6

Микровълнова
печка

7 Фризер - ракла

8 Везна до 15 кг.

9 Везна до 150 кг.

10 Везна до 300 кг.

- с мощност на фурната минимум
от 800 W и 1200 W на грил при
230 V/ 50 Hz; с неръждаем
корпус; с LED дисплей; с
дигитален контролен панел; с
Бр.
капацитет не по-малък от 23 л.; с
функции затопляне, грил и
размразяване; с ниво на шум до 6
dB.
- тип- свободностоящ;
оформление - ракла; с неръждаем
корпус; с обем от 350 до 400 л;
енергиен клас минимум А+; с
работен температурен диапазон от
-14 до -260 С; със статично
Бр.
охлаждане и електрическа
консумация за 24 h- до 1,254 kW; с
ниво на шум- до 42 dB;
да
е
предназначена
за
професионална употреба.
- тип- платформени; с клас на
точност III по БДС EN 45501; с
конструкция
от
неръждаема
стомана и степен на защита IP 67/
69 К; с размери на платформата:
300 х 300 мм / 400 х 500 мм /
450х 600 мм.; с капацитет до 15
кг./ 150 кг./ 300 кг.; с деления е/ д:
2/5; 20/50; 50/100; с минимум една Бр.
прецизна цифрова товарна клетка;
с
механична
защита
от
претоварване;
с
колона
за
показващо устройство; с работен
интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ
елемент; със актуален стикер за
проверка и калибриране, важащ за
12 месеца от датата на закупуване.
- тип- платформени; с клас на
точност III по БДС EN 45501; с
конструкция
от
неръждаема
стомана и степен на защита IP 67/
69 К; с размери на платформата:
300 х 300 мм / 400 х 500 мм /
450х 600 мм.; с капацитет до 15
кг./ 150 кг./ 300 кг.; с деления е/ д:
2/5; 20/50; 50/100; с минимум една
прецизна цифрова товарна клетка;
с
механична
защита
от
претоварване;
с
колона
за Бр.
показващо устройство; с работен
интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ
елемент; със актуален стикер за
проверка и калибриране, важащ за
12 месеца от датата на закупуване.
- тип- платформени; с клас на Бр.
точност III по БДС EN 45501; с

5

4

5

3

2
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конструкция
от
неръждаема
стомана и степен на защита IP 67/
69 К; с размери на платформата:
300 х 300 мм / 400 х 500 мм /
450х 600 мм.; с капацитет до 15
кг./ 150 кг./ 300 кг.; с деления е/ д:
2/5; 20/50; 50/100; с минимум една
прецизна цифрова товарна клетка;
с
механична
защита
от
претоварване;
с
колона
за
показващо устройство; с работен
интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ
елемент; със актуален стикер за
проверка и калибриране, важащ за
12 месеца от датата на закупуване.
- от неръждаема стомана; на три
Количка
нива; на колела; с размери не по11 сервитьорска на 3 малки от дължина 950 мм, Бр.
нива
широчина 500 мм и височина 950
мм.
- тип- платформа; със стоманена
рамка, здрава ламарина и удобна
Количка
дръжка;
с
4
колела;
с
12 транспортна до
товароносимост до 300 кг.; с
300 кг.
размери не по-малки от: дължина800 мм, широчина- 600 мм и Бр.
височина до 960 мм.
- с мощност не по-малка от 4800
W при 380 V/ 50Hz и минимална
работна повърхност: 60 x 60 см; с
неръждаем корпус и неръждаеми
Електрическа
13
тръбни нагреватели; с минимум
скара
две работни секции, с независими
терморегулатори; с подвижна
Бр.
тавичка за мазнина; за
професионална употреба.
- с мощност не по-малка от 10,8
kW на 230 или 380V/ 50 Hz; с
корпус от неръждаема стомана и
заоблени вътрешни ъгли; със
стъклена врата с двойно
остъкляване; за 6 броя тави ЕN
40 х 60 (600 х 400 мм);
с парообразуване чрез
Конвектомат с 6 регулируемо директно
Бр.
14
тави
впръскване; със система за
двупосочна обмяна на въздуха;
с максимална температура до 285о
С; с възможности за готвене:
варене/ пържене/ задушаване/
грил/ печене/ запарване/
изсушаване/ размразяване и
готвене на ниски температури; за
професионална употреба.
Хладилник
- с мощност до 0,57 кW; с корпус,
15 вертикален
врати и изпарителен съд от
среднотемпера – неръждаема стомана; с хладилно

7

9

3

1
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турен с две врати, отделение с 2 врати; енергиен клас
1400 л
не по- нисък от А+; с вместимост
не по-малка от 1400 л.;с
вентилаторно
охлаждане
и
автоматично
размразяване;
с
температурен диапазон от 0 до Бр.
1
+10 0 С; с врати с магнитно
уплътнение,
дръжка
и
блокировка;
за професионална
употреба.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

Общата стойност за ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 34 750 - КАРЛОВО

№

Наименоание

Технически
Изисквания

Мя
Колирк
чество
а

- тип- платформени; с клас на
точност III по БДС EN 45501; с
конструкция
от
неръждаема
стомана и степен на защита IP 67/
69 К; с размери на платформата:
300 х 300 мм / 400 х 500 мм /
450х 600 мм.; с капацитет до 15
кг./ 150 кг./ 300 кг.; с деления е/ д:
2/5; 20/50; 50/100; с минимум една
1 Везна до 15 кг.
Бр.
прецизна цифрова товарна клетка;
с
механична
защита
от
претоварване;
с
колона
за
показващо устройство; с работен
интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ
елемент; със актуален стикер за
проверка и калибриране, важащ за
12 месеца от датата на закупуване.
- тип- платформени; с клас на
точност III по БДС EN 45501; с
конструкция
от
неръждаема
стомана и степен на защита IP 67/
69 К; с размери на платформата:
300 х 300 мм / 400 х 500 мм /
450х 600 мм.; с капацитет до 15
кг./ 150 кг./ 300 кг.; с деления е/ д:
2/5; 20/50; 50/100; с минимум една
2 Везна до 150 кг.
Бр.
прецизна цифрова товарна клетка;
с
механична
защита
от
претоварване;
с
колона
за
показващо устройство; с работен
интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ
елемент; със актуален стикер за
проверка и калибриране, важащ за
12 месеца от датата на закупуване.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

Единична цена
/в лева /
без ДДС с ДДС

Стойност
без ДДС

2

1

Общата стойност за ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 24620 - СВОБОДА

№

1

2

3

4

5

Наименоание

Технически
Изисквания

-тип - електрически, ръчен; с
мощност не по - малка от 0.25 kW,
при 230 V/ 50 Hz; с работни
Пасатор
обороти в минута от минимум
10 000; с дължина на рамото не
по-малка от 240 мм.
- с мощност не по - малка от 0.40
kW, при 230 V/ 50 Hz; с минимум
от 3 степени на работа и
Миксер
допълнителни функции- моментен
пуск и турбо; в комплект с купа за
бъркане и бъркалки.
- тип- електрически; с мощност до
6500 W при 230 V/ 1 L / 50 Hz;
изработен от неръждаема стомана;
с 2 кошници и 2 капака; с басейн
Фритюрник
от минимум 2,8 л; с работна
температура на загряване от 50 до
1900
С;
за
професионална
употреба.
- с корпус от ABS пластмаса; с
острие от неръждаема стомана;
в комплект с шапка- предпазител,
Ренде „Бьорнер” гладка представка за шайби и
приставки от 1,6 мм/ 3,5 мм/ 7 мм,
за жулиени 7 мм, пръчици 3,5 мм
и кубчета 3,5 мм.
- с мощност до 0,57 кW; с корпус,
врати и изпарителен съд от
неръждаема стомана; с хладилно
отделение с 2 врати; енергиен клас
Хладилник
не по- нисък от А+; с вместимост
вертикален
не по-малка от 1400 л.;с
среднотемпера – вентилаторно
охлаждане
и
турен с две врати, автоматично
размразяване;
с
1400 л
температурен диапазон от 0 до +10
0
С; с врати с магнитно
уплътнение,
дръжка
и
блокировка;
за професионална
употреба.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

Мя
Колирк
чество
а

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Единична цена
/в лева /
без ДДС с ДДС

Стойност
без ДДС

Общата стойност за ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА

ПЕТА

ОБОСОБЕНА

ПОЗИЦИЯ:

ДОСТАВКА

НА

УРЕДИ

И

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 24150 – СТАРА ЗАГОРА

№ Наименоание

Технически
Изисквания

Единична цена
М
КолиСтойност
/в лева /
яр
чество
без ДДС
ка
без ДДС с ДДС

- тип- настолен, не изискващ
връзка с вода и канал; с
мощност не по- малка от 0.45
kW при 230 V/ 50 Hz; с
резервоар минимум от 3 (три)
1 Ледогенератор
Бр.
литра; с производителност не
по-малка от 10 кг. за 24 часа
работа; с възможност за избор
на големина на кубчетаминимум на два размера.
-тип - електрически, ръчен; с
мощност не по - малка от 0.25
kW, при 230 V/ 50 Hz; с
2 Пасатор
Бр.
работни обороти в минута от
минимум 10 000; с дължина на
рамото не по-малка от 240 мм
- с мощност не по - малка от
0.40 kW, при 230 V/ 50 Hz; с
минимум от 3 степени на
3 Миксер
работа
и
допълнителни Бр.
функции- моментен пуск и
турбо; в комплект с купа за
бъркане и бъркалки.
- от неръждаема стомана; на
три нива; на колела; с размери
Количка
4 сервитьорска на не по-малки от дължина 950 Бр.
мм, широчина 500 мм и
3 нива
височина 950 мм.
- с мощност не по-малка от
4800 W при 380 V/ 50Hz и
минимална
работна
повърхност: 60 x 60 см; с
неръждаем
корпус
и
Електрическа
5
неръждаеми
тръбни Бр.
скара
нагреватели; с минимум две
работни секции, с независими
терморегулатори; с подвижна
тавичка
за
мазнина;
за
професионална употреба.
- с мощност от минимум 800 W;
- с купа не по-малка от 1,2 л.; с
LED дисплей; с безстъпково
Универсален
6
настройване на скоростта; с Бр.
кухненски робот
моментен пуск за кълцане; с
подвижно
чекмедже
за
аксесоари; с над 40 функции-

1

1

1

2

2

1
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стъргане, рязане, изцеждане на
сок и др.
- с мощност не по-малка от
10,8 kW на 230 или 380V/ 50
Hz; с корпус от неръждаема
стомана и заоблени вътрешни
ъгли; със стъклена врата с
двойно остъкляване; за 6 броя
тави ЕN 40 х 60 (600 х 400 мм);
с парообразуване чрез
регулируемо директно
Конвектомат с
7
впръскване; със система за
Бр.
6 тави
двупосочна обмяна на въздуха;
с максимална температура до
285о С; с възможности за
готвене:
варене/
пържене/
задушаване/
грил/
печене/
запарване/
изсушаване/
размразяване и готвене на
ниски
температури;
за
професионална употреба.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

1

Общата стойност за ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 34 200 - ШУМЕН

№ Наименоание

1

2

3

4

5

Технически
Изисквания

Единична цена
М
КолиСтойност
/в лева /
яр
чество
без ДДС
ка
без ДДС с ДДС

- тип- настолен, не изискващ
връзка с вода и канал; с
мощност не по- малка от 0.45
kW при 230 V/ 50 Hz; с
резервоар минимум от 3 (три)
Ледогенератор
Бр.
литра; с производителност не
по-малка от 10 кг. за 24 часа
работа; с възможност за избор
на големина на кубчетаминимум на два размера.
-тип - електрически, ръчен; с
мощност не по - малка от 0.25
kW, при 230 V/ 50 Hz; с
Пасатор
Бр.
работни обороти в минута от
минимум 10 000; с дължина на
рамото не по-малка от 240 мм
- с мощност минимум от 1.1
kW при 230 V/ 50 Hz; с корпус,
подаващи табли и разглобяеми
смилащи
механизми
от
неръждаема
стомана;
с
монофазен,
бързооборотен
двигател; с вградена защита
против
претоварване,
Месомелачка
пренапрежение
и
късо Бр.
съединение; с шнек до ф 60; с
капацитет до 220 кг/час; в
комплект с минимум от три
решетки (4,5/ 6 и 8 мм) и два
самозаточващи ножа; с размери
не по-малки от: дължина 540,
височина 390 и широчина 250
мм.
- с мощност на фурната
минимум от 800 W и 1200 W
на грил при 230 V/ 50 Hz; с
неръждаем корпус; с
LED
Микровълнова
дисплей; с дигитален контролен Бр.
печка
панел; с капацитет не по-малък
от 23 л.; с функции затопляне,
грил и размразяване; с ниво на
шум до 6 dB.
- от неръждаема стомана; на
Количка
три нива; на колела; с размери
сервитьорска на
Бр.
не по-малки от дължина 950
3 нива
мм, широчина 500 мм и

1

1

1

2

3
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6

Електрическа
скара

7

Електрическа
печка

8

Резачка за
зеленчуци

9

Съдомиялна

10

Конвектомат с
6 тави

височина 950 мм.
- с мощност не по-малка от
4800 W при 380 V/ 50Hz и
минимална
работна
повърхност: 60 x 60 см; с
неръждаем
корпус
и
неръждаеми
тръбни Бр.
нагреватели; с минимум две
работни секции, с независими
терморегулатори; с подвижна
тавичка
за
мазнина;
за
професионална употреба.
- с мощност до 9,3 к W при 230
V/ 50 Hz; с електрически плот;
- с фурна с вентилатор, обем не
по-малък от 60 л. и максимална
температура на загряване до
0
275
С;
с механично Бр.
управление; с функции: печене,
променлив грил, загряване с
вентилатор и водно почистване;
с компактна врата с двойно
стъкло; с ниво на шум до 46 dB.
- с мощност минимум от 550 W
при 230 V/ 50Hz; с корпус от
анодизиран алуминий; в
комплект с не по-малко от 3
Бр.
фрикционни дискове (3, 4 и 7
мм) и 2 режещи дискове (2 и 4
мм).
- с неръждаем корпус; с
дисплей; с консумирана вода до
9 л.; с консумирана енергия до
0,74 кВт/ч; с капацитет от
минимум 12 комплекта;
енергиен клас не по- нисък от
А++;с брой програми не помалко от 6; брой температуриБр.
минимум 5; с клас на
изсушаване- минимум А; с
функции: отложен старт,
половин зареждане,
предварително изплакване и
бърза програма;с брой на
кошниците- минимум 2; с ниво
на шум до 43 dB.
- с мощност не по-малка от
10,8 kW на 230 или 380V/ 50
Hz; с корпус от неръждаема
стомана и заоблени вътрешни Бр.
ъгли; със стъклена врата с
двойно остъкляване; за 6 броя
тави ЕN 40 х 60 (600 х 400 мм);

2

1

1

1

1
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с парообразуване чрез
регулируемо директно
впръскване; със система за
двупосочна обмяна на въздуха;
с максимална температура до
285о С; с възможности за
готвене:
варене/
пържене/
задушаване/
грил/
печене/
запарване/
изсушаване/
размразяване и готвене на
ниски
температури;
за
професионална употреба.
- с мощност до 0,144 до 0,38
kW на 230 V/ 50Hz; енергиен
клас не по- нисък от А+; с една
Хладилник
отваряема врата- инокс; с
вертикален
температурен диапазон от 0 до
11 среднотемперат
Бр.
+10 0 С и автоматично
урен с една
размразяване; с вместимост не
врата 400л
по-малка от 400 л.; с външни
размери: 60 х 60 х 187 см. за
професионална употреба.
- тип- електрически; с мощност
2 х минимум 6500 W при 380
V/ 50 Hz; с корпус и долен
шкаф,
изработени
от
неръждаема
стомана;
с
керамичен термостат; с дръжки
на корпуса и кран за източване
12 Фритюрник
на мазнината; с температура на Бр.
загряване до 2000 С; с размер
на кошница минимум от 230
мм/ 270
мм/ 130
мм;
с
максимално количество олио до
2 х 10 л.; с 2 кошници и 2
капака;
за
професионална
употреба.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

1

1

Общата стойност за ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 26 400 - БЛАГОЕВГРАД

№ Наименоание

Технически
Изисквания

Единична цена
М
КолиСтойност
/в лева /
яр
чество
без ДДС
ка
без ДДС с ДДС

- тип- настолен, не изискващ
връзка с вода и канал; с
мощност не по- малка от 0.45
kW при 230 V/ 50 Hz; с
резервоар минимум от 3 (три)
1 Ледогенератор
Бр.
литра; с производителност не
по-малка от 10 кг. за 24 часа
работа; с възможност за избор
на големина на кубчетаминимум на два размера.
-тип - електрически, ръчен; с
мощност не по - малка от 0.25
kW, при 230 V/ 50 Hz; с
2 Пасатор
Бр.
работни обороти в минута от
минимум 10 000; с дължина на
рамото не по-малка от 240 мм
- с мощност на фурната
минимум от 800 W и 1200 W
на грил при 230 V/ 50 Hz; с
неръждаем корпус; с
LED
Микровълнова дисплей; с дигитален контролен
3
Бр.
печка
панел; с капацитет не по-малък
от 23 л.; с функции затопляне,
грил и размразяване; с ниво на
шум до 6 dB.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

1

1

1

Общата стойност за СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА

ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 22 160 - ПЛЕВЕН

№

Наименоание

Технически
Изисквания

Мя
Колирк
чество
а

- с мощност не по-малка от 4800
W при 380 V/ 50Hz и минимална
работна повърхност: 60 x 60 см; с
неръждаем корпус и неръждаеми
Електрическа
1
тръбни нагреватели; с минимум Бр.
скара
две работни секции, с независими
терморегулатори; с подвижна
тавичка
за
мазнина;
за
професионална употреба.
- с мощност не по-малка от 10,8
kW на 230 или 380V/ 50 Hz; с
корпус от неръждаема стомана и
заоблени вътрешни ъгли; със
стъклена врата с двойно
остъкляване; за 6 броя тави ЕN
40 х 60 (600 х 400 мм);
с парообразуване чрез
Конвектомат с 6 регулируемо директно
2
Бр.
тави
впръскване; със система за
двупосочна обмяна на въздуха;
с максимална температура до 285о
С; с възможности за готвене:
варене/ пържене/ задушаване/
грил/
печене/
запарване/
изсушаване/
размразяване
и
готвене на ниски температури; за
професионална употреба.
- с мощност до 0,57 кW; с корпус,
врати и изпарителен съд от
неръждаема стомана; с хладилно
отделение с 2 врати; енергиен клас
Хладилник
не по- нисък от А+; с вместимост
вертикален
не по-малка от 1400 л.;с
3 среднотемпера – вентилаторно
охлаждане
и Бр.
турен с две врати, автоматично
размразяване;
с
1400 л
температурен диапазон от 0 до +10
0
С; с врати с магнитно
уплътнение,
дръжка
и
блокировка;
за професионална
употреба.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

Единична цена
/в лева /
без ДДС с ДДС

Стойност
без ДДС

1

1

1

Общата стойност за ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ЗА ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННО
ФОРМИРОВАНИЕ 22220 - СЛИВЕН

№ Наименоание

Технически
Изисквания

Единична цена
М
КолиСтойност
/в лева /
яр
чество
без ДДС
ка
без ДДС с ДДС

- с мощност не по-малка от
10,8 kW на 230 или 380V/ 50
Hz; с корпус от неръждаема
стомана и заоблени вътрешни
ъгли; със стъклена врата с
двойно остъкляване; за 6 броя
тави ЕN 40 х 60 (600 х 400 мм);
с парообразуване чрез
регулируемо директно
Конвектомат с
1
впръскване; със система за
Бр.
6 тави
двупосочна обмяна на въздуха;
с максимална температура до
285о С; с възможности за
готвене:
варене/
пържене/
задушаване/
грил/
печене/
запарване/
изсушаване/
размразяване и готвене на
ниски
температури;
за
професионална употреба.
- с мощност до 0,57 кW; с
корпус, врати и изпарителен
съд от неръждаема стомана; с
хладилно отделение с 2 врати;
Хладилник
енергиен клас не по- нисък от
вертикален
А+; с вместимост не по-малка
2 среднотемпера – от 1400 л.;с вентилаторно Бр.
турен с две
охлаждане
и
автоматично
врати, 1400 л
размразяване; с температурен
диапазон от 0 до +10 0 С; с
врати с магнитно уплътнение,
дръжка и блокировка;
за
професионална употреба.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

1

1

Общата стойност за ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева без ДДС.
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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Забележка:
- Оферта може да се направи само за една обособена позиция или за няколко.
Класирането на офертите ще се извърши за всяка обособена позиция по
общата стойност на обособената позиция.
- Офертата трябва да обхваща всички позиции в обособената позиция за
която се участва.
- Всеки участник може да подаде само една оферта.
- Възложителят не се счита за обвързан с посочените количества.
Възложителят си запазва правото да намали предварително обявените
количества за отделните позиции от предмета на поръчката, до размера на
осигурените финансови средства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО
ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ
ВОЙСКИ ”

от _____________________________________________________
(наименование на участника)

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя.
Предлаганите работни и функционални характеристики на уредите и материалите за
домакинството – включително кухненско оборудване ще са съгласно изискванията в
Техническата спецификация и техническите изисквания за всеки един продукт от
документацията за участие.
Доставените уреди и материали за домакинството – включително кухненско
оборудване по обособените позиции за които бъдем определени за изпълнител ще бъдат
доставени в стандартни заводски опаковки, осигуряваща извършването на безопасно
транспортиране, товаро - разтоварни действия и съхранение, с цел запазване на техническите
и експлотационни характеристики.
Уредите и материалите за домакинството – включително кухненско оборудване ще
бъдат доставени за наша сметка и транспорт до мястото за доставка, съгласно изискванията
от документацията за участие.
Уредите и материалите за домакинството ще бъдат нови, неупотребявани и не
рециклирани и ще са съпроводени със съпътстваща техническа документация, в това число
инструкция за експлоатация (където е необходимо), свидетелства, сертификати, декларации за
произход и качество със заверени копия за Възложителя
Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва от комисия,
назначена от заявителя.
Гаранцията на доставените електриески уреди ще съгласно изискванията в
Техническата спецификация и техническите изисквания,
За всички електриески уреди ще бъде осигорено гаранционно обслужване не по –
малко от 2 /две/ години и следгаранционен сервиз. Срокът за отстраняването на повредите в
гаранция ще бъде – до 48 часа
Срок за изпълнение на поръчката 30 /тридесет/ дни от сключване на договор.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ

Между Сухопътните войски и.............................................................., участник в обществена
поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”
.
Днес,................., между Сухопътните войски и .............................................., участник в
обществена поръчка по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените
поръчки, наричан по-долу за краткост „участник” се сключи този,
ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на процедурата
за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата на почтеността и
свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от какъвто и да е характер.
Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:
1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по възлагане на
обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на
условията й. Сухопътните войски ще положат всички необходими условия да не допуснат
негови служители да поискат или приемат под каквато и да било форма подкупи и подаръци,
предоставени директно или индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да
наложи на виновните длъжностни лица дисциплинарно наказание и/или да сезира
компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.
2. Участникът, .................................................................. потвърждава, че:
/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито пряко, нито
косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било стимули или
възнаграждения, на което и да било официално лице/било от страната, която подписва
договора или от страната, за която ще се изпълнява договора или от страната, за която ще се
изпълнява договора/, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели
обществената поръчка, както и с извличане на друг тип неправомерна изгода или за
получаване на друго предимство по незаконен начин; и
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/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел неправомерно
ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата за възлагане на
обществената поръчка и сключване на съответния договор.
Участникът, .......................................................... разбира изцяло както последствията от
тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните войски на Република България
разчита на поемането им от негова страна.
За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за да гарантира
спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп, включително от негови
мениджъри и/или служители, както и от всяка една от третите страни, работещи с него по
настоящия проект като агенти, консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и
доставчици.
Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява допълнение
към документацията за участие в обществената поръчка и се подава подписан от участника,
заедно с офертата за участие. На участниците в обществената поръчка се връчва подписан от
командира на Сухопътните войски на Република България екземпляр.
Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на процедурата
по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за изпълнение на договора за
обществена поръчка.

ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:

ЗА УЧАСТНИКА:

___________________________

____________________
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище ................................ и адрес на
управление.................................., тел.................................., факс..................................... участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет„ДОСТАВКА НА УРЕДИ
И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И
ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл.
253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1.1: .......................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т.1.1: ........................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи и от други лица, които имат правомощия да упражняват
контрол при вземането на решения от тези органи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т.3-5 от ЗОП
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със седалище
................................ и адрес на управление.................................., тел..................................,
факс.....................................- участник в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с
предмет: „ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ
СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.
......................................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по
чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация,
свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците,
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности
и квалификация, когато е приложимо).
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис, печат/фамилия)
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Забележка:
•
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
•
Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови
служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би
могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с
възлагането на обществената поръчка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със седалище
................................ и адрес на управление.................................., тел..................................,
факс.....................................- участник в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с
предмет: „ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелства
по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

____________________
(място на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат/фамилия)

___________________
(дата на деклариране)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на изключенията
по чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,
(име, презиме, фамилия )

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на _________________ от МВР (дата на издаване)

гр. _______________, адрес _______________________________________________________
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в __________________________________________,
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище ____________ и адрес на управление: __________________________________,
тел./факс _______________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ ____________ - кандидат или участник/подизпълнител/трето лице в
процедура

(ненужното се зачертава)

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното

от

мен

дружество

по

смисъла

на

§1,

т.1

от

ДР

на

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
/ненужното се зачертава/

режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за
корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е
____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

1. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано в
/ненужното се зачертава/
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юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните
разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е
____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото дружество/

3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е дружеството, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/

4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и
произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните
и

заключителни

разпоредби

към

Закона

за

изменение

и

допълнение

на

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
_________________
(място на деклариране)
_______________
(дата на деклариране)

Декларатор: _________________
(подпис и печат)
/_________________________/
(име и фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато кандидатът или участникът е
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
кандидата или участника/подизпълнителя/трето лице, съгласно представения документ за регистрация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с
лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията
(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със седалище
................................ и адрес на

управление.................................., тел..................................,

факс.....................................- участник в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с
предмет: „ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ
СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ”.

ДЕКЛАРИРАМ:
списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП с изпълнени доставки, с предмет идентични или сходни с
предмета на настоящата поръчка с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с
доказателство за извършената доставка, считано от дата на подаване на офертата.
№

Получател
на
доставката

Предмет на
изпълнената
доставката
и кратко
описание

Крайна дата
на
изпълнението
на
доставката

В качеството
на:
главен
изпълнител/
участник в
обединение/
подизпълнител

Стойност/цена
(лв., без ДДС)
и количество/
брой/ обем на
изпълнената
доставка

1.
2.
....
Приложение: . ...( Доказателството за извършена доставка)
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .........................

Декларатор: ....................................
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

СПИСЪК
„ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО –
ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННИ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ”

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
№

1

2

3

4

5

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28610 СОФИЯ
Технически
Наименование
Изисквания
- тип- настолен, не изискващ връзка с вода и
канал; с мощност не по- малка от 0.45 kW при
230 V/ 50 Hz; с резервоар минимум от 3 (три)
Ледогенератор
литра; с производителност не по-малка от 10 кг.
за 24 часа работа; с възможност за избор на
големина на кубчета- минимум на два размера.
тип- електрически, ръчен; с мощност не помалка от 0.25 kW, при 230 V/ 50 Hz; с работни
Пасатор
обороти в минута от минимум 10 000; с дължина
на рамото не по-малка от 240 мм.
-с мощност не по- малка от 0.40 kW, при 230 V/
50 Hz; с минимум от 3 степени на работа и
Миксер
допълнителни функции- моментен пуск и турбо;
в комплект с купа за бъркане и бъркалки.
- от неръждаема стомана; на три нива; на колела;
Количка
с размери не по-малки от дължина 950 мм,
сервитьорска на 3
нива
широчина 500 мм и височина 950 мм.
- с мощност не по-малка от 0,37 kW при 230 V/
50Hz; с корпус от неръждаема стомана и шлюз
за обелки; с връзка за вода и канал; с капацитет
Картофобелачка
минимум от 4 кг. на едно зареждане и
производителност не по-малка от 50 кг. на час;
за професионална употреба.

Мяр Колика чество

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

2

Бр.

1
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ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46 690 – ПЛОВДИВ

№

1

2

3

4

5

6

Наименоание

Технически
Изисквания

КолиМяр
честв
ка
о

- тип- настолен, не изискващ връзка с вода и канал;
с мощност не по- малка от 0.45 kW при 230 V/ 50
Hz; с резервоар минимум от 3 (три) литра; с
Ледогенератор
Бр.
производителност не по-малка от 10 кг. за 24 часа
работа; с възможност за избор на големина на
кубчета- минимум на два размера.
тип- електрически, ръчен; с мощност не по- малка
от 0.25 kW, при 230 V/ 50 Hz; с работни обороти в
Пасатор
Бр.
минута от минимум 10 000; с дължина на рамото
не по-малка от 240 мм.
-с мощност не по- малка от 0.40 kW, при 230 V/ 50
Hz; с минимум от 3 степени на работа и
Миксер
Бр.
допълнителни функции- моментен пуск и турбо; в
комплект с купа за бъркане и бъркалки.
- с мощност минимум от 1.5 kW при 230 V/ 50 Hz;
с чугунен корпус и неръждаема стойка;
с монофазен двигател до 1400 оборота в минута; с
Месомелачка №32 с
подвижна мелеща част; с капацитет до 120 кг/час; Бр.
ел мотор и стойка
в комплект с шайби (голяма и малка), ремък и не
по- малко от по 2 решетки (6 и 8 мм), 2 ножа и 3
фунии; за професионална употреба.
- с мощност минимум от 1.1 kW при 230 V/ 50 Hz;
с корпус, подаващи табли и разглобяеми смилащи
механизми от неръждаема стомана; с монофазен,
бързооборотен двигател; с вградена защита против
Месомелачка
претоварване, пренапрежение и късо съединение; с Бр.
шнек до ф 60; с капацитет до 220 кг/час; в
комплект с минимум от три решетки (4,5/ 6 и 8 мм)
и два самозаточващи ножа; с размери не по-малки
от: дължина 540, височина 390 и широчина 250 мм.
- с мощност на фурната минимум от 800 W и 1200
W на грил при 230 V/ 50 Hz; с неръждаем корпус;
Микровълнова
с LED дисплей; с дигитален контролен панел; с
Бр.
печка
капацитет не по-малък от 23 л.; с функции
затопляне, грил и размразяване; с ниво на шум до
6 dB.

7 Фризер - ракла

- тип- свободностоящ; оформление - ракла; с
неръждаем корпус; с обем от 350 до 400 л;
енергиен клас минимум А+; с работен
температурен диапазон от -14 до -260 С; със
статично охлаждане и електрическа консумация за
24 h- до 1,254 kW; с ниво на шум- до 42 dB;
Бр.
да е предназначена за професионална употреба.

1

2

2

3

4

5

4
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8 Везна до 15 кг.

9 Везна до 150 кг.

10 Везна до 300 кг.

Количка
11 сервитьорска на 3
нива

Количка
12 транспортна до 300
кг.

- тип- платформени; с клас на точност III по БДС Бр.
EN 45501; с конструкция от неръждаема стомана и
степен на защита IP 67/ 69 К; с размери на
платформата: 300 х 300 мм / 400 х 500 мм / 450х
600 мм.; с капацитет до 15 кг./ 150 кг./ 300 кг.; с
деления е/ д: 2/5; 20/50; 50/100; с минимум една
прецизна цифрова товарна клетка; с механична
защита от претоварване; с колона за показващо
устройство; с работен интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ елемент; със
актуален стикер за проверка и калибриране, важащ
за 12 месеца от датата на закупуване.

- тип- платформени; с клас на точност III по
БДС EN 45501; с конструкция от неръждаема
стомана и степен на защита IP 67/ 69 К; с
размери на платформата: 300 х 300 мм / 400 х
500 мм / 450х 600 мм.; с капацитет до 15 кг./
150 кг./ 300 кг.; с деления е/ д: 2/5; 20/50;
50/100; с минимум една прецизна цифрова
товарна клетка; с механична защита от
претоварване; с колона за показващо
устройство; с работен интервал от -10 до + 40
0
С; в комплект с адаптор и захранващ елемент; Бр.
със актуален стикер за проверка и
калибриране, важащ за 12 месеца от датата на
закупуване.
- тип- платформени; с клас на точност III по Бр.
БДС EN 45501; с конструкция от неръждаема
стомана и степен на защита IP 67/ 69 К; с
размери на платформата: 300 х 300 мм / 400 х
500 мм / 450х 600 мм.; с капацитет до 15 кг./
150 кг./ 300 кг.; с деления е/ д: 2/5; 20/50;
50/100; с минимум една прецизна цифрова
товарна клетка; с механична защита от
претоварване; с колона за показващо
устройство; с работен интервал от -10 до + 40
0
С; в комплект с адаптор и захранващ елемент;
със актуален стикер за проверка и
калибриране, важащ за 12 месеца от датата на
закупуване.
- от неръждаема стомана; на три нива; на
колела; с размери не по-малки от дължина 950
Бр.
мм, широчина 500 мм и височина 950 мм.
- тип- платформа; със стоманена рамка, здрава
ламарина и удобна дръжка; с 4 колела; с
товароносимост до 300 кг.; с размери не по-малки
от: дължина- 800 мм, широчина- 600 мм и
височина до 960 мм.
Бр.

5

3

2

7

9
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13 Електрическа скара

14

Конвектомат с 6
тави

Хладилник
вертикален
15 среднотемпера –
турен с две врати,
1400 л

- с мощност не по-малка от 4800 W при 380 V/
50Hz и минимална работна повърхност: 60 x 60 см;
с неръждаем корпус и неръждаеми тръбни
нагреватели; с минимум две работни секции, с
независими терморегулатори; с подвижна тавичка
за мазнина; за професионална употреба.
- с мощност не по-малка от 10,8 kW на 230 или
380V/ 50 Hz; с корпус от неръждаема стомана и
заоблени вътрешни ъгли; със стъклена врата с
двойно остъкляване; за 6 броя тави ЕN 40 х 60
(600 х 400 мм);
с парообразуване чрез регулируемо директно
впръскване; със система за двупосочна обмяна на
въздуха;
с максимална температура до 285о С; с
възможности за готвене: варене/ пържене/
задушаване/ грил/ печене/ запарване/ изсушаване/
размразяване и готвене на ниски температури; за
професионална употреба.
- с мощност до 0,57 кW; с корпус, врати и
изпарителен съд от неръждаема стомана; с
хладилно отделение с 2 врати; енергиен клас не
по- нисък от А+; с вместимост не по-малка от 1400
л.;с вентилаторно охлаждане и автоматично
размразяване; с температурен диапазон от 0 до +10
0
С; с врати с магнитно уплътнение, дръжка и
блокировка; за професионална употреба.

Бр.

3

Бр.

1

Бр.

1
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ЗА ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34 750 - КАРЛОВО
Технически
Коли№
Наименоание
Мярка
Изисквания
чество
- тип- платформени; с клас на точност III по БДС
EN 45501; с конструкция от неръждаема стомана и
степен на защита IP 67/ 69 К; с размери на
платформата: 300 х 300 мм / 400 х 500 мм / 450х
600 мм.; с капацитет до 15 кг./ 150 кг./ 300 кг.; с
деления е/ д: 2/5; 20/50; 50/100; с минимум една
1 Везна до 15 кг.
Бр.
2
прецизна цифрова товарна клетка; с механична
защита от претоварване; с колона за показващо
устройство; с работен интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ елемент; със
актуален стикер за проверка и калибриране,
важащ за 12 месеца от датата на закупуване.
- тип- платформени; с клас на точност III по БДС
EN 45501; с конструкция от неръждаема стомана и
степен на защита IP 67/ 69 К; с размери на
платформата: 300 х 300 мм / 400 х 500 мм / 450х
600 мм.; с капацитет до 15 кг./ 150 кг./ 300 кг.; с
деления е/ д: 2/5; 20/50; 50/100; с минимум една
2 Везна до 150 кг.
Бр.
1
прецизна цифрова товарна клетка; с механична
защита от претоварване; с колона за показващо
устройство; с работен интервал от -10 до + 40 0С; в
комплект с адаптор и захранващ елемент; със
актуален стикер за проверка и калибриране,
важащ за 12 месеца от датата на закупуване.
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ЗА ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620 - СВОБОДА
Технически
Коли№
Наименоание
Мярка
Изисквания
чество
-тип - електрически, ръчен; с мощност не по - малка
от 0.25 kW, при 230 V/ 50 Hz; с работни обороти в
1 Пасатор
Бр.
1
минута от минимум 10 000; с дължина на рамото не
по-малка от 240 мм.
- с мощност не по - малка от 0.40 kW, при 230 V/ 50
Hz; с минимум от 3 степени на работа и
2 Миксер
Бр.
1
допълнителни функции- моментен пуск и турбо; в
комплект с купа за бъркане и бъркалки.
- тип- електрически; с мощност до 6500 W при 230
V/ 1 L / 50 Hz; изработен от неръждаема стомана; с
3 Фритюрник
2 кошници и 2 капака; с басейн от минимум 2,8 л; с Бр.
1
0
работна температура на загряване от 50 до 190 С;
за професионална употреба.
- с корпус от ABS пластмаса; с острие от
неръждаема стомана;
в комплект с шапка- предпазител, гладка
4 Ренде „Бьорнер”
Бр.
1
представка за шайби и приставки от 1,6 мм/ 3,5 мм/
7 мм, за жулиени 7 мм, пръчици 3,5 мм и кубчета
3,5 мм.
- с мощност до 0,57 кW; с корпус, врати и
изпарителен съд от неръждаема стомана; с хладилно
Хладилник
отделение с 2 врати; енергиен клас не по- нисък от
вертикален
А+; с вместимост не по-малка от 1400 л.;с
5 среднотемпера –
Бр.
1
вентилаторно
охлаждане
и
автоматично
турен с две
0
размразяване; с температурен диапазон от 0 до +10
врати, 1400 л
С; с врати с магнитно уплътнение, дръжка и
блокировка; за професионална употреба.
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ЗА ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 – СТАРА ЗАГОРА
Технически
Коли№ Наименоание
Мярка
Изисквания
чество
- тип- настолен, не изискващ връзка с вода и канал;
с мощност не по- малка от 0.45 kW при 230 V/ 50
Hz; с резервоар минимум от 3 (три) литра; с
1 Ледогенератор
Бр.
1
производителност не по-малка от 10 кг. за 24 часа
работа; с възможност за избор на големина на
кубчета- минимум на два размера.
-тип - електрически, ръчен; с мощност не по - малка
от 0.25 kW, при 230 V/ 50 Hz; с работни обороти в
2 Пасатор
Бр.
1
минута от минимум 10 000; с дължина на рамото не
по-малка от 240 мм
- с мощност не по - малка от 0.40 kW, при 230 V/ 50
Hz; с минимум от 3 степени на работа и
3 Миксер
Бр.
1
допълнителни функции- моментен пуск и турбо; в
комплект с купа за бъркане и бъркалки.
- от неръждаема стомана; на три нива; на колела; с
Количка
4 сервитьорска на размери не по-малки от дължина 950 мм, широчина Бр.
2
3 нива
500 мм и височина 950 мм.
- с мощност не по-малка от 4800 W при 380 V/
50Hz и минимална работна повърхност: 60 x 60 см;
Електрическа
с неръждаем корпус и неръждаеми тръбни
5
Бр.
2
скара
нагреватели; с минимум две работни секции, с
независими терморегулатори; с подвижна тавичка
за мазнина; за професионална употреба.
- с мощност от минимум 800 W;
- с купа не по-малка от 1,2 л.; с LED дисплей; с
Универсален
безстъпково настройване на скоростта; с моментен
6 кухненски
Бр.
1
пуск за кълцане; с подвижно чекмедже за
робот
аксесоари; с над 40 функции- стъргане, рязане,
изцеждане на сок и др.
- с мощност не по-малка от 10,8 kW на 230 или
380V/ 50 Hz; с корпус от неръждаема стомана и
заоблени вътрешни ъгли; със стъклена врата с
двойно остъкляване; за 6 броя тави ЕN 40 х 60
(600 х 400 мм);
с парообразуване чрез регулируемо директно
Конвектомат с
7
впръскване; със система за двупосочна обмяна на
Бр.
1
6 тави
въздуха;
с максимална температура до 285о С; с
възможности за готвене: варене/ пържене/
задушаване/ грил/ печене/ запарване/ изсушаване/
размразяване и готвене на ниски температури; за
професионална употреба.
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ЗА ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34 200 - ШУМЕН
Технически
КолиНаименоание
Мярка
Изисквания
чество
- тип- настолен, не изискващ връзка с вода и канал; с
мощност не по- малка от 0.45 kW при 230 V/ 50 Hz; с
Ледогенератор резервоар минимум от 3 (три) литра; с производителност Бр.
1
не по-малка от 10 кг. за 24 часа работа; с възможност за
избор на големина на кубчета- минимум на два размера.
-тип - електрически, ръчен; с мощност не по - малка от
0.25 kW, при 230 V/ 50 Hz; с работни обороти в минута
Пасатор
Бр.
1
от минимум 10 000; с дължина на рамото не по-малка от
240 мм
- с мощност минимум от 1.1 kW при 230 V/ 50 Hz; с
корпус, подаващи табли и разглобяеми смилащи
механизми от неръждаема стомана; с монофазен,
бързооборотен двигател; с вградена защита против
Месомелачка претоварване, пренапрежение и късо съединение; с шнек Бр.
1
до ф 60; с капацитет до 220 кг/час; в комплект с
минимум от три решетки (4,5/ 6 и 8 мм) и два
самозаточващи ножа; с размери не по-малки от: дължина
540, височина 390 и широчина 250 мм.
- с мощност на фурната минимум от 800 W и 1200 W на
грил при 230 V/ 50 Hz; с неръждаем корпус; с LED
Микровълнова
дисплей; с дигитален контролен панел; с капацитет не Бр.
2
печка
по-малък от 23 л.; с функции затопляне, грил и
размразяване; с ниво на шум до 6 dB.
- от неръждаема стомана; на три нива; на колела; с
Количка
сервитьорска размери не по-малки от дължина 950 мм, широчина 500 Бр.
3
на 3 нива
мм и височина 950 мм.
- с мощност не по-малка от 4800 W при 380 V/ 50Hz и
минимална работна повърхност: 60 x 60 см; с неръждаем
Електрическа корпус и неръждаеми тръбни нагреватели; с минимум
Бр.
2
скара
две работни секции, с независими терморегулатори; с
подвижна тавичка за мазнина; за професионална
употреба.
- с мощност до 9,3 к W при 230 V/ 50 Hz; с електрически
плот;
- с фурна с вентилатор, обем не по-малък от 60 л. и
Електрическа максимална температура на загряване до 275 0 С; с
Бр.
1
печка
механично управление; с функции: печене, променлив
грил, загряване с вентилатор и водно почистване;
с компактна врата с двойно стъкло; с ниво на шум до 46
dB.
- с мощност минимум от 550 W при 230 V/ 50Hz; с
Резачка за
корпус от анодизиран алуминий; в комплект с не поБр.
1
зеленчуци
малко от 3 фрикционни дискове (3, 4 и 7 мм) и 2 режещи
дискове (2 и 4 мм).
- с неръждаем корпус; с дисплей; с консумирана вода до
Съдомиялна
Бр.
1
9 л.; с консумирана енергия до 0,74 кВт/ч; с капацитет от
68

минимум 12 комплекта; енергиен клас не по- нисък от
А++;с брой програми не по-малко от 6; брой
температури- минимум 5; с клас на изсушаванеминимум А; с функции: отложен старт, половин
зареждане, предварително изплакване и бърза програма;с
брой на кошниците- минимум 2; с ниво на шум до 43 dB.
- с мощност не по-малка от 10,8 kW на 230 или 380V/ 50
Hz; с корпус от неръждаема стомана и заоблени
вътрешни ъгли; със стъклена врата с двойно
остъкляване; за 6 броя тави ЕN 40 х 60 (600 х 400 мм);
с парообразуване чрез регулируемо директно
Конвектомат с
10
впръскване; със система за двупосочна обмяна на
6 тави
въздуха;
с максимална температура до 285о С; с възможности за
готвене: варене/ пържене/ задушаване/ грил/ печене/
запарване/ изсушаване/ размразяване и готвене на ниски
температури; за професионална употреба.
- с мощност до 0,144 до 0,38 kW на 230 V/ 50Hz;
Хладилник
енергиен клас не по- нисък от А+; с една отваряема
вертикален
врата- инокс; с температурен диапазон от 0 до +10 0 С и
11 среднотемперат
автоматично размразяване; с вместимост не по-малка от
урен с една
400 л.; с външни размери: 60 х 60 х 187 см. за
врата 400л
професионална употреба.
- тип- електрически; с мощност 2 х минимум 6500 W при
380 V/ 50 Hz; с корпус и долен шкаф, изработени от
неръждаема стомана; с керамичен термостат; с дръжки
на корпуса и кран за източване на мазнината; с
12 Фритюрник
температура на загряване до 2000 С; с размер на
кошница минимум от 230 мм/ 270 мм/ 130 мм; с
максимално количество олио до 2 х 10 л.; с 2 кошници и
2 капака; за професионална употреба.

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1
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ЗА СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
№

1

2

3

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26 400 - БЛАГОЕВГРАД
Технически
КолиНаименоание
Мярка
Изисквания
чество
- тип- настолен, не изискващ връзка с вода и канал; с
мощност не по- малка от 0.45 kW при 230 V/ 50 Hz; с
резервоар
минимум
от
3
(три)
литра;
с
Ледогенератор
Бр.
1
производителност не по-малка от 10 кг. за 24 часа
работа; с възможност за избор на големина на кубчетаминимум на два размера.
-тип - електрически, ръчен; с мощност не по - малка от
0.25 kW, при 230 V/ 50 Hz; с работни обороти в минута
Пасатор
Бр.
1
от минимум 10 000; с дължина на рамото не по-малка от
240 мм
- с мощност на фурната минимум от 800 W и 1200 W на
грил при 230 V/ 50 Hz; с неръждаем корпус; с LED
Микровълнова дисплей; с дигитален контролен панел; с капацитет не
Бр.
1
печка
по-малък от 23 л.; с функции затопляне, грил и
размразяване; с ниво на шум до 6 dB.
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ЗА ОСМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22 160 - ПЛЕВЕН
Технически
Коли№ Наименоание
Мярка
Изисквания
чество
- с мощност не по-малка от 4800 W при 380 V/ 50Hz и
минимална работна повърхност: 60 x 60 см; с неръждаем
Електрическа
корпус и неръждаеми тръбни нагреватели; с минимум
1
Бр.
1
скара
две работни секции, с независими терморегулатори; с
подвижна тавичка за мазнина; за професионална
употреба.
- с мощност не по-малка от 10,8 kW на 230 или 380V/ 50
Hz; с корпус от неръждаема стомана и заоблени
вътрешни ъгли; със стъклена врата с двойно
остъкляване; за 6 броя тави ЕN 40 х 60 (600 х 400 мм);
с парообразуване чрез регулируемо директно
Конвектомат с
2
впръскване; със система за двупосочна обмяна на
Бр.
1
6 тави
въздуха;
с максимална температура до 285о С; с възможности за
готвене: варене/ пържене/ задушаване/ грил/ печене/
запарване/ изсушаване/ размразяване и готвене на ниски
температури; за професионална употреба.
- с мощност до 0,57 кW; с корпус, врати и изпарителен
Хладилник
съд от неръждаема стомана; с хладилно отделение с 2
вертикален
врати; енергиен клас не по- нисък от А+; с вместимост
3 среднотемпера – не по-малка от 1400 л.;с вентилаторно охлаждане и Бр.
1
турен с две
автоматично размразяване; с температурен диапазон от
врати, 1400 л
0 до +10 0 С; с врати с магнитно уплътнение, дръжка и
блокировка; за професионална употреба.
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ЗА ДЕВЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОСТАВКА НА УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА
ДОМАКИНСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ
НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22220 - СЛИВЕН
Технически
№ Наименоание
Мярка
Изисквания
- с мощност не по-малка от 10,8 kW на 230 или
380V/ 50 Hz; с корпус от неръждаема стомана и
заоблени вътрешни ъгли; със стъклена врата с
двойно остъкляване; за 6 броя тави ЕN 40 х 60 (600
х 400 мм);
с парообразуване чрез регулируемо директно
Конвектомат с
1
впръскване; със система за двупосочна обмяна на
Бр.
6 тави
въздуха;
с максимална температура до 285о С; с възможности
за готвене: варене/ пържене/ задушаване/ грил/
печене/ запарване/ изсушаване/ размразяване и
готвене на ниски температури; за професионална
употреба.
- с мощност до 0,57 кW; с корпус, врати и
изпарителен съд от неръждаема стомана; с хладилно
Хладилник
отделение с 2 врати; енергиен клас не по- нисък от
вертикален
А+; с вместимост не по-малка от 1400 л.;с
2 среднотемпера –
Бр.
вентилаторно
охлаждане
и
автоматично
турен с две
0
размразяване; с температурен диапазон от 0 до +10
врати, 1400 л
С; с врати с магнитно уплътнение, дръжка и
блокировка; за професионална употреба.

Количество

1

1
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