
 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

„Доставка и монтаж на детски, паркови и спортни съоръжения за площадка, находяща 

се в УПИ ІV, кв. 90 Б по плана на гр. Костенец” 

 

І. Предмет на настоящата поръчка е доставка и монтаж са следните съоръжения: 

1. Комбинирано детско съоръжение 

 Възрастова група: 3-12 год; 

 Максимална височина на свободно падане: до 35 см.; 

 Размер на съоръжението: минимум 420 х 280 x 110 см; 

 Минимална зона на безопасност: 37 м2; 

 Видове игри: Катерене; 

 Монтаж на съоръжението: Закрепването на съоръжението да се извършва, 

чрез замонолитване с бетонови фундаменти по посочения по долу фундаментен план. 

Връзката на конструкцията и бетоновите фундаменти да се осъществява, чрез метални 

колони със заварена армировка в зоната на фундамента. 

 Стандарти, на които отговаря изделието: БДС EN1176-1. 

 



 

2. Рампа за скейтборд – четириъгълна, с рампи в три посоки 

 Размери: 5 550 х 3 400 х 600 мм;  

 Носещи елементи: тръбна конструкция; 

 Ширина на рампи – 1250 мм 

 Дължина на рамо – 2000-2100 мм 

 Работна повърхност: влагоустойчива, с добавени елементи за намаляване на 

шума при ползване; 

 Обработка на метала: поцинковане; 

 Начин на закрепване: анкериране или железобетон; 

 Съоръжението да отговаря на изискванията на: БДС EN 14974:2006+А1:2010  

 

 

 

 
 

 

3.Кошче за смет – 2 бр. 

 Носещи елементи: тръбна конструкция; 

 Размери: 800 х 350 мм; 

 Декоративни елементи: дърво; 

 Обработка на метала: прахово боядисване; 

 Обработка на дърво: водоразтворим лак с UV защита; 

 Начин на закрепване: анкериране или желязобетон. 

 

 



 ІІ. Поръчката включва следните дейности: 

 Доставка и монтаж на детски и спортни съоръжения, отговарящи на всички 

действащи стандарти и европейски изисквания за безопасност и здраве и Наредба №1 

за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 

12.01.2009 г. 

 

ІІІ. Място и срок на изпълнение на поръчката: 

 

 Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Костенец, община Костенец, 

Софийска област. 

 Срокът на изпълнение на договорените видове работи е не повече от 20 

календарни дни и започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо от 

Възложителя за стартиране на дейностите. 

 

ІV. Специфични изисквания при изпълнението: 

 

 Да се предвидят всички мерки за безопасност при изпълнение на поръчката; 

 Да се предвидят материали, придружени със съответните сертификати и 

декларации за съответствие; 

 Да се съблюдават всички норми при изпълнение на поръчката, гарантиращи 

лесно поддържане в процеса на експлоатация. 

 

V. Изисквания за качество: 

 

 Съоръженията да отговарят на изискванията за безопасност /Наредба №1 от 

12.02.2009 г./; 

 Съоръженията да притежават сертификат за съответствие с приложимите 

стандарти в зависимост от вида на съоръжението. 

 

 

VІ. Обем и количество на доставките и монтажа. 

 

Позиция Вед съоръжение/дейност Ед. Мярка Количество 

1 Доставка и монтаж на комбинирано 

детско съоръжение 

бр. 1 

2 Доставка и монтаж на скейтборд рампа бр. 1 

3 Дотавка и монтаж на кошче за смет бр. 2 

 

 

 

 


