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Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Севлиево носи

цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ПРОЕКТ „РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” и подписан договор за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.004-0063-C01 от 28.07.2016 г. между Община Севлиево и главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към
Министерство на труда и социалната политика

1. Предмет на техническата спецификация
Предметът на спецификацията, изготвена от Община Севлиево (наричана по-долу

Възложител) е „Доставка на канцеларски и обучителни материали по втора обособена
позиция „Доставка на обучителни материали” за нуждите на проект „ Равен шанс за
всички” по ОП „Развитие на човешките ресурси” и подписан договор за безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0063-C01 от 28.07.2016г. между Община
Севлиево и главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“ към МТСП, изпълнима при условията, описани в Указанията за изпълнение на
проекта и детайлизирани в настоящата техническа спецификация.

Предназначението на настоящата техническа спецификация е да формулира
изискванията на Възложителя към Изпълнителя.

2. Институционална рамка
Изпълнението на доставката на канцеларски и обучителни материали се възлага в

рамките на проект BG05M9OP001-2.004-0063-C01 „Равен шанс за всички”, изпълняван
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004
„Услуги за ранно детско развитие”. Договорът за изпълнение на проекта между Община
Севлиево и главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
към Министерство на труда и социалната политика (МТСП), в качеството на Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е сключен на
28.07.2016 г. с регистрационен №BG05M9OP001-2.004-0063-C01, съобразно който
Общината е Бенефициент по проекта.

3. Обща и специфични цели на проект BG05M9OP001-2.004-0063 „Равен шанс за
всички”

Обща цел: Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за
подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване
на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в
образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в
специализирани институции и да се създаде устойчивост на създадените вече по „Проекта
за социално включване“ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца
до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните
семейства, както и бъдещи родители.
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Специфични цели:
1. Да се осигури подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за

подобряване на достъпа до здравна грижа и повишаване на училищната готовност на децата
за включване в образователната система;

2. Да се формират родителски умения, подобряване на семейната среда и
предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

4. Цел на техническата спецификация
С настоящата техническа спецификация се цели да бъде постигнато качествено и

професионално изпълнение на доставката на канцеларски и обучителни материали за
изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0063 „Равен шанс за всички”, в
предвидения обхват и в планираните количествени и качествени параметри.

5. Пълно описание на предмета на спецификацията
В изпълнение на възложените му дейности, Изпълнителят следва да достави

канцеларски и обучителни материали, съгласно настоящата Техническа спецификация,
необходими за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-C0063 „Равен шанс за всички“.

Конкретните дейности и параметри на услугата за закупуване на канцеларски и
обучителни материали се изразяват в следното:

5.1. Списък за необходимото количество и характеристики на канцеларските и
обучителни материали:

Материал Мярка Брой единици
Блок за рисуване – размер А4, бяла рисувателна хартия, 10
листа бр. 290
Книжка за оцветяване - размер А5, с меки корици, различни
видове бр. 90
Книжки за оцветяване - различни видове бр. 400
Флумастри-12 цвята бр. 290
Флумастри-30 цвята бр. 6
Цветни моливи-12 цвята бр. 190
Цветни моливи-24 цвята бр. 10
Водни бои-12 цвята, пластмасова кутия бр. 90
Четка за рисуване - обла и плоска с къса дръжка, подходящи за
работа с различни бои:
- обли № 2, 4, 6, 8 и 12*11 бр.
- плоски № 2, 4, 6, 8 и 12*11 бр. бр. 110
Гланцово блокче бр. 90
Малки ножичка бр. 100
Къдрави ножички бр. 5
Сухо лепило бр. 120
Тетрадка А4- 80 л.-офсетова хартия бр. 15
Тетрадка А5- 80л.-офсетова хартия бр. 15
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Тетрадка с тесни и широки редове 40 л. бр. 100
Тетрадка с големи квадрати 40 л. бр. 100
Тетрадка с широки редове 40 л. бр. 30
Тетрадка с малки квадрати 40 л. бр. 30
Тетрадки бр. 180
Химикал с обикновен пълнител бр. 500
Детски раници с едно отделение бр. 90
Ученически несесер – пълен с линия, химикал, молив, гума и
ножица бр. 90
Акрилна боя-12 цвята*20 мл бр. 5
Пластилин-10 цвята бр. 50
Пластилин-12 цвята бр. 90
Маркери за флипчарт с объл връх-4 цвята бр. 10
Текстмаркери-неон-4 цвята бр. 6
Листи за флипчарт-20 бр./оп. бр. 20
Клипборд бр. 10
Акварелни моливи бр. 5
Дебели моливи-12 цвята бр. 3
Пастели-24 цвята бр. 8
Тънкописци-различни цветове-
/черен „S“ – 2бр., черен „М“ – 3бр. сребърен - 2, златен – 2 или
еквивалентни на тези / бр. 9
Моливи-графит бр. 10
Лепило С200 бр. 15
Тиксо малко прозрачно бр. 30
Тиксо бр. 5
Хартиено тиксо бр. 10
Двойно залепващо тиксо бр. 10
Коректор на ацетонова основа бр. 20
Антителбод бр. 5
Острилки бр. 10
Цветни листи/картони А4-10 цвята бр. 1000
Ламинатно фолио - оп./100 бр. бр. 5
Велкро двойно залепващо-3 м. или 5 м. ролка бр. 3
Пластмасови/дървени шаблони за рисуване: животни –
африкански или от фермата; хора и превозни средства; риби и
морски животни; геометрични фигури или еквивалентни бр. 4
Линии:
- 20 см.*3 бр.
- 40 см.*3 бр. бр. 6
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Брокат-6 цвята: златен, сребърен, розов, червен, зелен и син бр. 12
Квилинг комплект стартов - пълен комплект. С ленти (4мм и
8мм) с дължина 30 см, инструмент за навиване, мека основа,
шаблон и карфици. бр. 5
Лепящи листчета неонови цветове бр. 6
Лепящи индекси неонови цветове бр. 10
Папка джоб пакет бр. 50
Папка пластмасова-различни цветове бр. 500
Тонер касети за принтер LASER JET PRO200 KOLOR MFP
Черен цвят – 10 бр.;
Червен цвят- 6 бр.;
Жълт цвят – 6 бр.;
Син цвят – 6 бр. бр. 28
Тонер касети за принтер KONICA MINOLTA bizhub 215 бр. 15
Телбод - машинка 24/6, 15 листа бр. 2
Телчета за телбод, размер 24/6, 1000 бр. в кутийка кутии 30
Класьор А4- Размер: А4, РР, 75 мм, пресован картон 2 мм, с
покритие от полипропиленово фолио, сменяем етикет и отвор
за захващане - различни цветове бр. 340
Перфоратор - 16 листа, разстояние бр. 2
Имунизационен паспорт бр. 100
Копирна хартия А4 пакет 100
Кламери - размер: №3, 30 мм, метални кутия 50
Хартиен разделител - размер: 105*240 мм, картон, за разделяне
на документи два отвора за класиране в папки, 100 бр./оп. оп./100 бр. 30
CD – R носител, 700 MB, 80 мин. бр. 55
DVD – R носител 4,7 GB оп./25 бр. 1
Украса за рожден ден с балони и декорация:
надпис „Честит рожден ден“ – 3 бр.;
балони с надпис/картинка, различни цветове – 100бр.;
шапки за рожден ден – за момче и момиче х 20бр.;
свещички за торта – комплекти с различни цветове - 10бр.;
салфетки с мотиви – 20 пакета. бр. 1
Коледна украса
елха – 1бр - 240см;
венци – 5 бр.;
клони – 10 бр.;
гирлянди - 30бр.;
коледни топки малки - 30бр.;
коледни топки големи – 30бр.;
коледни светлини – 10бр. бр. 1
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Пластмасов прозрачен контейнер с капак за съхранение на
различни материали-8, 9 или 10 литра бр. 8
Лаптоп-2.4GHz, 15.6" Full HD, 8GB, 1TB, DVD-RW бр. 1

5.2. Изисквания, на които следва да отговарят канцеларските материали:
Канцеларските материали следва да отговарят на български стандарти, въвеждащи

хармонизиран европейски стандарти или еквивалентни такива за съответния продукт (ако
има такива приложими за него). Материалите следва да отговарят на нормативно
установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители,
вкл. и деца.

Канцеларските материали следва да бъдат доставени в оригиналните запечатани
опаковки, които съдържат информация за датата на производство и срок на годност. Срокът
на годност следва да е не по-малко от 24 месеца.

Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на Община
Севлиево - www.sevlievo.bg, която периодично се обновява, с което ще се осигури
публичност и прозрачност относно изпълнението на дейностите по проекта.

6. Принципи и изисквания, установени с действащите актове по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Настоящата спецификация следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията
на европейското и българското законодателство.

Изготвил:

Мирослав Кралев

Teodora Kostadinova
Text Box
Заличени обстоятелтва съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 




