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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 11  от 19.11.2012г.  относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за доставка  по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 

 
І. Предмет на доставката: 

 
1.1.   Предмет на настоящата поръчка е „Изработка и периодични доставки на ковчези за 
нуждите на Община Смолян “.  
1.2.   Ковчезите са от различни модели, както следва: 
Модел 1 
Да е изработен от дървесно-влакнести плочи и иглолистна дървесина. 
Моделът  да е без обков. Да са боядисани само кантовете. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 2 
Да е изработен от дървесно-влакнести плочи и иглолистна дървесина. 
Моделът да е изцяло боядисан. Без обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 3 
Да е изработен от дървесно-влакнести плочи и иглолистна дървесина. 
Моделът да е изцяло боядисан и да е с допълнителна рамка от иглолистна дървесина на 
капака. Да  е без обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
  
Модел 4  
Да е изработен от дървесно-влакнести плочи и иглолистна дървесина. 
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Моделът да е изцяло боядисан, с добавени орнаменти. Да е без обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 5 
Да е изработен от дървесно-влакнести плочи и иглолистна дървесина. 
Моделът да е изцяло боядисан, с добавени орнаменти и обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 6 
Да е изработен от дървесно-влакнести плочи и иглолистна дървесина. 
Моделът да е изцяло боядисан, с добавени орнаменти и обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с правоъгълна форма, а капака да е сводест. 
 
Модел 7 
Да е изработен от дървесно-влакнести плочи и иглолистна дървесина. 
Моделът да е изцяло боядисан, с добавени орнаменти и обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното и капакът да са с двойно трапецовидна форма. 
 
 
* За моделите от 1-7 е необходимо да e предвидена възможност за изработка и  в  по- 
големи от указаните по-горе размери, а именно: дължина - 210см., ширина – 76см и 
височина - 50 см., като оскъпяването да е с не повече от 5 /пет/ лева на брой . 
 
Модел 8 
Да е изработен от МДФ- натурален и иглолистна дървесина. 
Моделът да е изцяло боядисан, с добавени орнаменти. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 9 
Да е изработен от МДФ- натурален и иглолистна дървесина. 
Моделът да е фрезован, изцяло боядисан, с добавени орнаменти и обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 10 
Да е изработен от МДФ- ламинат и иглолистна дървесина. 
Моделът да е с дървени орнаменти и боядисани кантове. 
Размери и форма: 
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Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
 
Модел 11 
Да е изработен от МДФ- ламинат и иглолистна дървесина. 
Моделът да е с дървени орнаменти, боядисани кантове и обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 12 
Да е изработен изцяло от иглолистно дървесина. Моделът да е с добавени фрезовани 
елементи. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
 
Модел 13 
Да е изработен изцяло от иглолистно дървесина. Моделът да е с добавени фрезовани 
елементи и обков. 
Размери и форма: 
Ковчегът да е с дължина 200 см., ширина 66 см. и височина 40 см. 
Дъното да е с форма на обърната пресечена пирамида, а капакът- с форма на права пресечена 
пирамида. 
  

 
ІІ. Обхват на поръчката: 

 
2.   Изработката и периодичните доставки на ковчези, предмет на настоящата поръчка ще се 
извършва по заявка на възложителя, в която са посочени модела и количеството на заявените 
ковчези.        

 
ІІІ. Място и срок за изпълнение на доставките: 

 
3.1.   Мястото на изпълнение на доставките е административната сграда на Община Смолян, 
находяща се в гр. Смолян, бул. България № 12. 
3.2.   Срокът за изпълнение на всяка доставка, се оферира от участниците в Техническата им 
оферта /образец № 5 към настоящата публична покана /, считани от съответната заявка  на 
възложителя.  
3.3.   Срокът на действие на договора е 2 /две/ години, считани от датата на подписването му, 
или до достигане на максималната стойност от 65 000 ( шестдесет и пет хиляди) лева без 
ДДС, което обстоятелство настъпи по-рано. 
 

 
ІV.  Стойност на поръчката 

 
4.1.   Общата цена за изпълнение на договора за ”Изработка и периодични доставки на 
ковчези за нуждите на Община Смолян”  се формира на база общата стойност на 
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действително изпълнените доставки по единични цени за съответния модел - съгласно 
Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 
4.2. Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху добавената 
стойност (ДДС) и не може да надвишава 65 000 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/. 
 
4.3. Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качествената изработка 
и осъществяване на доставките, предмет на обществената поръчка като: материали, разходи 
за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт, командировъчни и други подобни, 
както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител. 
 
                           

V. Финансиране 
 

5.1.    Финансиране: 
Финансирането на настоящата поръчка се осигурява със собствени средства от бюджета на 
възложителя.  
 

5.2. Условия и начин  плащане: 
 

– Заплащането на цената на всяка една доставка ще се извършва отложено в срок, 
съгласно офертата на избрания изпълнител, по банков път по банковата сметка на 
изпълнителя в български лева при условията и начина, подробно описани в проекта на 
договор /образец № 7 към публичната покана/, съгласно следната схема за плащане: 

 
      –    Авансово плащане по договора не се предвижда.  

– Окончателното плащане на всяка една извършена доставка ще бъде осъществено 
съгласно оферирания от участниците в Ценовата им оферта /образец №6 към 
публичната покана/ срок на отложено плащане, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на съответната 
доставка  без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и предаване на надлежно 
оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  отговаряща на изискванията на 
Закона за счетоводството. 

               


