
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

 
 

1. Предмет на обществената поръчка: Подиум към съществуваща външна сглобяема 

сцена с максимално ниво на съвместимост за нуждите на ОП „Русе арт“ 

 

 2. Пълно описание на обекта на поръчката, включително основни 

характеристики:  Подиум – 100 кв.м., метални крака, укрепващи разпорки, захващащи лапи, 

2 /два/ броя стълби. Задължителна съвместимост със съществуващите елементи: 

      3. Технически условия за изпълнение на поръчката: 

 Минимални изисквания на Възложителя към доставеното оборудване (тип, 

количество) 

 Подиум с размер 2х1 м. – 50 броя. Товароносимост – 750кг/кв.м., съвместим с 

наличния подиум. 

 Метален крак, нерегулируем – 100 см. - 66 броя. Съвместим с наличния подиум.  

 Алуминиева разпорка – 300 см. – 10 броя. Съвместима с наличния подиум. 

 Захващаща, подвижна, метална лапа – 20 броя. 

 Прилежащи стълби – 2 броя. Съвместими с наличния подиум.  

За оглед и уточняване на съвместимост: Съществуващата сцена се намира в склад на 

община Русе – пл.“Свобода“ , № 6. 

 

3. Ориентировъчна стойност на поръчката:  57 000 лв. с вкл. ДДС. 

 

4. Oбем на поръчката /при доставки/: 1 бр. 

 

5. Срок на изпълнение: Съгласно оферта, но не по-дълъг от 60 кал. дни. 

 

6. Изисквания към кандидатите. Квалификационни и технически. Изисквания за 

качество: 

 Компонентите да са снабдени със сертификат за безопасност от оторизирана 

сертифицираща организация: TUF или еквивалент. Копие на Сертификата да се приложи в 

офертата.  

 Да докаже опит при доставка на подобни сцени, да е изпълнил минимум 1 брой 

договор и представи в офертата си удостоверение от клиент на който е извършил доставка или  

посочи публичен регистър, в който е публикувана доставката.  

 Да проведе обучение на персонала при доставка и допълнително обучение при 

необходимост. 

 Да гарантира 48 часово отстраняване на повредите,след подаване на сигнал. 

 Да осигури сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване. 

 Да предложи гаранционен, който не може да бъде по-малък от 5 /пет/ години. 

Годността и качеството ще се удостоверят с протокол от тестове за съвместимост при 

доставката. 

 

7. Начин на образуване на предлаганата цена: Крайна сума с ДДС с включени: 

транспортни разходи франко Русе, обучение и предпродажбен сервиз. 

 

8. Начин на плащане /аванс, разсрочено, по банков път и др./ Без аванс. 100% 

при доставка и след подписан двустранен протокол за съвместимост. 

 

 

 

 



 

9. Методика и критерии за оценка на предложението:  

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде 

избрана икономически най-изгодната оферта, където класирането на допуснатите до 

участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - 

(КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели. 

Съгласно обявения критерий „икономически най-изгодна оферта”, Комплексната 

оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата 

показателя, изчислени по формулата: 

КО = Т ц + Т д  

Където: 

Показател  

(наименование) 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

( точките по 

показателя) 

1. Предложена цена (с вкл. ДДС) – 60 Т ц 

2. Срок на доставка (в бр. кал. дни)  40 Т д 

 

Показател 1 – „Предложена цена“  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 60 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 60   х    -----------------,  където : 

                                             C n  

 “60” е максималните точки по показателя ; 

 “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; 

 “Cn” е цената на n- я участник. 

 

Показател 2 -  “Срок на доставка”   

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които са с най-кратък срок на 

доставка в кал. дни – 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение 

към най-ниската предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т д  = 40   х    -----------------,  където : 

                                             C n  

 “40” е максималните точки по показателя ; 

 “Cmin.” е най-ниската предложен срок за доставка; 

 “Cn” е срока за доставка на n- я участник. 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

       

            

 


