ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦЯ
Цел на обществена поръчка
Целта на настоящата процедура е определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен
център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и за обект
„Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“, по три обособени позиции, както
следва:
Обособена позиция 1: Доставка на оборудване
Обособена позиция 2: Доставка на обзавеждане
Обособена позиция 3: Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за обект
„Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и
техните семейства – гр. Белоградчик“
Място на изпълнение на поръчката
Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията гр. Белоградчик: ул.
„Княз Ал. Батенберг“ №6 и ул.“Дедо Божин“ №10.

Срокове за доставка, за отстраняване на дефекти и гаранционни срокове.
Срокът за доставка е не по-малко от 7(седем) календарни дни и не повече от 60(шестдесет)
календарни дни.
Гаранционните срокове за изпълнените доставки, в рамките на съответната обособена позиция,
следва да бъдат не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на двустранен
протокол за доставка и монтаж.
Срок за отстраняване на дефекти:
Срокът за отстраняване на дефекти за изпълнените доставки, в рамките на съответната обособена
позиция, следва да бъде не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на
уведомително писмо от Възложител.
ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
В рамките на обществената поръчка ще бъдат включени два обекта, както следва:
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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ОБЕКТ 1: „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и
техните семейства - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр. Белоградчик,
Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоградчик“.
ОБЕКТ 2: „Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ Х-947,
кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Дедо
Божин“ №10, гр. Белоградчик“.
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ:
Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните
семейства - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр. Белоградчик,
Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. Батенберг“ №6, гр.
Белоградчик

ЧАСТ: Интериор и обзавеждане
В УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр. Белоградчик, община Белоградчик ще се изгради Център
за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства –
гр. Белоградчик. За целта ще се приспособи съществуващ строеж на два етажа с площ 620,99 кв. м,
представляващ стоманобетонова монолитна конструкция, с носещи колони и стоманобетонови
плочи и изградени външни стени и част от вътрешните с дебелина 25см от решетъчни тухли.
Сградата е ситуирана в общински имот, в който е разположена и детска ясла. Имотът ще се
раздели посредством ограда с цел самостоятелност на двете сгради. Разстояния до имотните
граници са дадени в графичната част на проекта. Подходът към сградата е от югозапад, от улица
“Княз Александър Батенберг“. За осигуряване на достъпна среда към сградата ще се изгради
външна рампа. Двата центъра ще са със самостоятелни входове.
Местоположението на обекта на интервенция, в който ще бъде предоставяне новата за
Община Белоградчик социална услуга, е съгласувано с Министерството на труда и социалната
политика, като отговарят изцяло на функционалните изисквания за съответния тип услуга,
осигурявайки възможност за социализация на потребителите, близост до жилищни квартали и до
централна градска част, културна, социална и образователна инфраструктура, благоприятна
околна и достъпна архитектурна среда и същевременно липса на натоварен трафик, който да
оказва неблагоприятно въздействие и да смущава потребителите и служителите. Осигурена е
транспортната инфраструктура, здравна инфраструктура, както и базисна обществена
инфраструктура, в т.ч. магазини, музеи и др.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства
На първи етаж на сградата ще се разположи Дневен център за подкрепа за деца с увреждания
и техните семейства. Достъпът до центъра е от нивото на терена.
Основните помещения в центъра са разположени и оразмерени така, че да осигуряват удобно
разполагане на необходимото обзавеждане и оборудване за индивидуална или групова
работа/занимания с децата. Фоайето на центъра е разположено и оразмерено така, че да осигурява
връзка с всички основни помещения за работа и необходимия брой места за сядане и изчакване.
В дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства са обособени, Зала за
лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика, Кабинет логопед/психолог, Зала за
индивидуална
работа,
Зала
за
групова
работа/дневен
престой,
Обслужваща
площ/коридори/фоайета/складове, Санитарно помещение с баня, Санитарно помещение с баня за
персонала, Стая за персонала с място за преобличане на персонала, Кухня/разливочно и
трапезария (кът за хранене), Психосензорна зала, Място за почивка на потребителите, Дворно
място с подходящи съоръжения за деца с увреждания.
В близост до общите помещения е осигурен санитарен възел с оборудване, отговарящо на
изискванията за достъпност, определени с Наредба №4/01.07.2009г за достъпна среда.
За сградата има предвидена кухня - разливочно, обзаведена с необходимото за съхранение и
приготвяне на храна и хранене оборудване, домакински електроуреди, съдове и прибори, отразено
в част Технологична. В кухнята е предвиден кът за хранене с възможност да се използва от хора с
двигателни увреждания.
Център за обществена подкрепа (ЦОП)
Центърът за обществена подкрепа се помещава на втори етаж от двуетажната сграда, като е
обособен отделен вход. Основните помещения в центъра са разположени и оразмерени така, че да
осигуряват удобно разполагане на необходимото обзавеждане и оборудване за индивидуална или
групова работа / занимания с децата. Фоайето на центъра да е разположено и оразмерено така, че
да осигурява връзка с всички основни помещения за работа и необходимия брой места за сядане и
изчакване.
На втори етаж, кота +3.00 са поместени две стаи за настаняване на 4 души, осигурени със
самостоятелен достъп, съответно всяко с баня със санитарен възел и бокс - кухня за затопляне и
приготвяне на храна, две зали за групова работа с деца и родители, три зали за индивидуална и
семейна работа, три броя офис помещения (едно за ръководител и две за екипите), обща баня със
санитарен възел, складово помещение, общ санитарен възел към общите помещения, фоайе с
рецепция, коридори, стълбищна клетка, асансьор с преддверие.
В помещенията за спешен прием са предвидени сгъваеми бебешки кошарки, столчета за
хранене на бебета, колички и др. основно оборудване за краткосрочен престой на бебета и
родители с бебета/деца (0-5).
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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Една от залите за индивидуална работа (помещение №6) е предвидена за психолог/логопед,
освен обзавеждането на работното място за специалиста, се предвижда маса, стол и огледало,
както и достатъчен набор от дидактични материали за работа с потребителите.
В залите за групова работа има столове и за възрастни, за групи с родители. В зала №4 е
предвиден кът маса с пет стола за консултиране на семейство.
Във фоайето са обособени кътове за изчакване с малка масичка и два фотьойла. В тези кътове
да има играчки, игри, книжки и пр.
Една от залите за индивидуална работа (зала №3) е предвидена за индивидуална работа с деца.
Оборудването се предвижда да бъде малка масичка и столчета, етажерки (стелажи) за книги,
филми, учебни помагала, семейна къща с кукли, шкаф за кукли, играчки, материали за
терапевтична и консултативна работа, видеозаписна камера.
Мебелировката осигурява комфорт и позволява вещите и пособията за занимания да се
съхраняват в шкафове и етажерки (стелажи), като разположението им осигурява лесно
преминаване на потребители със затруднена мобилност.
Широчината на коридорите и вратите по пътя на движение са съобразени с широчината,
необходима за преминаване на инвалидна количка. По коридорите и в стълбищната клетка са
предвидени ръкохватки, монтирани на 4 см от стената и по такъв начин, че да не се въртят в
сглобките.
Повърхностите на местата, където се работи с храни и по-специално тези, които са в контакт с
храни, се изработват от материали, които позволяват лесно почистване (гладка повърхност,
покритие от не корозивни и не абсорбиращи материали).
ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЯ
Настоящият технологичен проект разглежда обзавеждането на разливна кухня с трапезария
към „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните
семейства - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр. Белоградчик, Община
Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоградчик“.
При разработването на технологичния проект са спазвани изискванията на действащите в
страната нормативни документи:
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти;
- Закон за храните - Д.В. бр. 90 от 1999 г, последващи изменения;
- Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните;
- Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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училищата.
На първи етаж на сградата се разполага Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и
техните семейства. Достъпът до центъра е от нивото на терена.
Центърът за обществена подкрепа се помещава на втори етаж, като е обособен отделен вход.
За сградата има предвидена разливна кухня. Предвижда се в разливната да се доставя храна
от кухня майка, съобразена с изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми
за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.).
Приготвената храна от кухнята- майка ще се транспортира до дневния център със
специализиран транспорт в контейнери с капаци. Контейнерите след използването им се връщат за
измиване в кухнята майка, откъдето са дошли. Кухнята разливна се оборудват с двукоритна мивка,
печка, кухненски шкафове, съдомиялна, фризер и хладилник.
Основно изискване към получаваната храна е да се доставят храни, които отговарят на
изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане, БДС и Кодекс Алиментариус. Храните трябва да бъдат
придружават с необходимите документи, доказващи тяхната безопасност съгласно
законодателството.
Изискване към доставеното технологично оборудване е да бъде сертифицирано и да
притежава декларация за съответствие. Да бъде с технически, конструктивни и експлоатационни
възможности, осигуряващи правилно протичане на технологичния процес. Да има конструкция,
осигуряваща лесен достъп за почистване и дезинфекция на всички детайли. Да е с гладки
повърхности, без пукнатини, фуги и дефекти, задържащи остатъци от продукти. Хладилното и
топлинно оборудване да бъде снабдено с уреди за отчитане на температурата.
При доставката всички технологични съоръжения да бъдат придружени с паспорти и
инструкции за експлоатация и поддръжка.
ОБЕКТ 2: „Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ
Х-947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес
ул. “Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик“
ЧАСТ: Интериор и обзавеждане
Описание на проекта и архитектурно-инженерните мерки
Настоящата проектна разработка представлява създаване на Център за настаняване от семеен
тип за деца. За целта ще се приспособи съществуващ строеж на два етажа, представляващ
стоманобетонова монолитна конструкция, с носещи колони и стоманобетонови плочи.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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Обектът е ситуиран в общински имот, свързано застроен - на калкан по югоизточната граница
на имота. Подходът към сградата е от югозапад, от улица "Дедо Божин". Оформени са главен
вход, второстепенен вход към кухнята и вход към полуподземен етаж. Поради стръмния терен и
високото ниво на улицата спрямо имота, подходът към сградата е с 3 стълбищни рамена от по 6
стъпала.
Сградата съответства на архитектурата на сградите в близост и хармонизира на околната среда
в района, където се намира, отговаря на общата архитектурна стилистика на околните сгради и
на съвременното строителство в района. Цел на проекта е да осигурява подходящи условя за
живот на деца на различна възраст, като разположението на помещенията осигуряват домашна
атмосфера и условия за живот близки до семейните.
Местоположението на обекта на интервенция, в който ще бъде предоставяне новата за Община
Белоградчик социална услуга, е съгласувано с Министерството на труда и социалната политика,
като отговарят изцяло на функционалните изисквания за съответния тип услуга, осигурявайки
възможност за социализация на потребителите, близост до жилищни квартали и до централна
градска част, културна, социална и образователна инфраструктура, благоприятна околна и
достъпна архитектурна среда и същевременно липса на натоварен трафик, който да оказва
неблагоприятно въздействие и да смущава потребителите и служителите. Центърът няма да се
комбинира с други резидентни услуги. Осигурена е транспортната инфраструктура, здравна
инфраструктура, както и базисна обществена инфраструктура, в т.ч. магазини, музеи и др.
ЦНСТ се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в
самостоятелен обект, предназначен за задоволяване нуждите на потребителите и да осигуряват
домашна атмосфера и условия за живот близки до семейните. Сградата е на два етажа, поради
това се предвижда изграждане на асансьор – тип платформа, която да е оразмерена за
инвалидни колички, за осигуряване на достъпна среда в цялата сграда.
Полуподземен етаж, кота -2,60 заема част от сградата в североизточна посока. На това
ниво са разположени котелно помещение, складове, стълбище и коридор.
На първия етаж, кота ±0.00, са разположени кухня, дневна с трапезария, втора дневна,
спалня за персонал със санитарен възел, мокро помещение, общ санитарен възел, склад,
стълбищна клетка, коридор, входни преддверия, фоайе.
На втори етаж, кота +3.00 са поместени три спални помещения за двама обитатели и две
спални помещения за трима обитатели, всяка със самостоятелни санитарни възли, общ склад,
стълбищна клетка, коридор, входно преддверие, фоайе.
Минималното преустрояване на сградата цели да осигурява лични помещения,
помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания, да
осигурява лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала, и възможност за лесен
достъп до всяко помещение. Проектът гарантира лично пространство на обитателите – спалня
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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със санитарен възел с баня към нея. В две от спалните има устроени санитарни помещения за
деца в неравностойно положение. В стаите всяко дете разполага с места за съхранение на
личните си вещи. Всяка стая позволява, освен да се спи в нея, да се прекарва и време
самостоятелно в други дейности - самостоятелна подготовка на учениците, слушане на музика,
игра и др. Спалните помещения са предвидени да осигуряват комфорт и на деца с двигателни
увреждания – да създават условия за самостоятелност в придвижването и преместването, както
да имат пряко странично осветление. В едната спалня има предвидени две високи легла с
ортопедични матраци. Стаите ще са с прозорци, отварящи се по начин, гарантиращ безопасност
и възможност за проветряване и с предвидени комарници към тях.
Общите помещения - дневните и кухнята за групите осигуряват възможност за
провеждане на заниманията (свободни дейности и игра), както и възможност за лесен преход
към другите общи помещения. Тези групови помещения са съобразени с обичайните занимания
за различните възрасти, отново имат пряко странично осветление. Столовете са съобразени с
изискванията за сигурност и стабилност на децата, осигурявайки участие на масата наравно с
всички. В тази връзка са предвидени и 4 стола за хранене с регулируема височина. В близост до
общите помещения е осигурен санитарен възел с оборудване, отговарящо на изискванията за
достъпност, определени с Наредба №4/01.07.2009г за достъпна среда. Широчината на
коридорите и вратите по пътя на движение са съобразени с широчината, необходима за
преминаване на инвалидна количка. По коридорите са предвидени ръкохватки, монтирани на 4
см от стената и по такъв начин, че да не се въртят в сглобките. От двете страни на стълбищното
рамо се изграждат парапети, като от вътрешната страна на стълбището е двоен с височина на
долната ръкохватка е 70 см, а на горната 100 см., започващи 30 см преди първото стъпало и
завършващи на 30 см след последното.
Приготвянето на храна се предвижда да става при домашни условия, като кухненското
помещение гарантира добро поддържане на хигиената, като позволява участието на децата, вкл.
в инвалидни колички, в готвенето или наблюдаването на приготвянето на храна. Кухнята е
удобно и директно свързана с мястото за хранене, като се осигуряват условия всички деца да
могат да се хранят заедно и едновременно.
ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЯ
Настоящият технологичен проект разглежда обзавеждането на кухня и мокро помещение,
проектирани към център за настаняване от семеен тип, находящ се в УПИ Х-947, кв.82 по плана на
гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул.“Дедо Божин“ №10, гр.
Белоградчик“, скица и геодезическо заснемане на имота.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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При разработването на технологичния проект са спазвани изискванията на действащите в
страната нормативни документи:
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти;
- Закон за храните - Д.В. бр. 90 от 1999 г, последващи изменения;
- Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните;
- Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училищата.
Център за настаняване от семеен тип е разчетен да бъде обитаван от 12 деца
от 3 до 18 години и общо двама. души персонал.
На първия етаж, кота ±0.00, са разположени кухня, дневна с трапезария, втора дневна,
спалня за персонал със санитарен възел, мокро помещение, общ санитарен възел, склад
консумативи, стълбищна клетка, коридор, входни преддверия, асансьор с фоайе.
Мястото за хранене осигурява условия всички деца да могат да се хранят заедно и едновременно.
Оборудването на кухнята е стандартно(клас А) което позволява приготвяне и сервиране на храна и
напитки /приблизително за около 12 души/, в това число - шкафове за кухненска посуда и
хранителни продукти, големи по литраж комбинирани 2бр.хладилници и 1бр.фризер,
допълнителни ел. уреди за приготвяне на храна и напитки.
Доставката на продуктите ще се осъществява ежедневно от регламентирани доставчици, съгласно
Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Ежедневната доставка на продукти не
предполага проектиране на складови помещения. Отговорникът на центъра избира квалифициран
помощен персонал за работа в кухнята, имащ грижата да съставя менюто, да се грижи за
доставките на продуктите и да приготвя храната. Измиването на кухненският инвентар ще се
извършва в двукоритна мивка. Сутрин мивката ще се използва за измиване на необходимите
продукти за готвене, след което ще се почиства и използва за измиване на инвентара. В кухнята са
създадени условия за участие на децата в приготвянето на храната- сандвичи, сокове и др.
Измиването на съдовете и приборите ще става в предвидената съдомиялна машина.
Основно изискване към кухнята е да се използват храни, които отговарят на изискванията за
качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане, БДС и Кодекс Алиментариус. Храните трябва да бъдат придружават с
необходимите документи, доказващи тяхната безопасност съгласно законодателството.
Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.
Мокрото помещение е обзаведено с шкаф с мивка, две перални., сушилня., индивидуални стелажи
за чисто бельо на четири нива и индивидуални стелажи за мръсно бельо на четири нива.
Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.
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Непосредствено до мокрото помещение се намира склад за консумативи в които е предвиден и
аусгус – шкаф с мивка за перилни и почистващи препарати
Изискване към доставеното технологично оборудване е да бъде сертифицирано и да притежава
декларация за съответствие. Да бъде с технически, конструктивни и експлоатационни
възможности, осигуряващи правилно протичане на технологичния процес. Да има конструкция,
осигуряваща лесен достъп за почистване и дезинфекция на всички детайли. Да е с гладки
повърхности, без пукнатини, фуги и дефекти, задържащи остатъци от продукти. Хладилното и
топлинно оборудване да бъде снабдено с уреди за отчитане на температурата.
При доставката всички технологични съоръжения да бъдат придружени с паспорти и инструкции за
експлоатация и поддръжка.
Технически спецификации на предвижданото за доставка оборудване и обзавеждане:
Обособена позиция 1: Доставка на оборудване
ОБЕКТ 1: „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и
техните семейства - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр. Белоградчик,
Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоградчик“

№

Наименование

Описание

Ед.м.

Коли
чество

Обект: „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства - гр.Белоградчик,
находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр.Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул.“Княз Ал. Батенберг“
№6, гр.Белоградчик“

2

СПЕЦИФИКАЦИЯ оборудване
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
обем от мин. 36 литра, оптимални р-ри Ш
Доставка и монтаж на Хладилник- малък
474/Д446/В493, мин. клас А+
Доставка и монтаж на Микровълнова
20л/700W

3

Доставка и монтаж на Компютър

4

5

1

бр.

2

бр.

2

настолен компютър, монитор, клавиатура и
мишка , /RAM: мин 2GB, , DVD-RW/HDD 500
GB ,монитор мин. 19 инча

бр.

3

Доставка на Видеокамера

LCD дисплей, 0,8мегапиксела, 39х оптично
приближаване

бр.

1

Доставка и монтаж на Аудио-визуална техника

Проектор - Формат: 16:9,Контраст минимум:
1000:1, Резолюция минимум: WVGA (854x480) с
екран 200/200см

бр.

1

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.

9

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
настолен компютър, монитор, клавиатура и
мишка , /RAM: мин 2GB, , DVD-RW/HDD 500
GB ,монитор мин. 19 инча

1

Доставка и монтаж на Компютър

2

Доставка на Прахосмукачка

3

Доставка и монтаж на Съдомиялна машина

W1600
мин. клас А+, 13бр. комплекта, оптимални р-ри
д600/600Ш/850В

4

Доставка и монтаж на Готварска печка

ел. с фурна и 4 керамични котлона, мин. клас А,
оптимални р-ри д600/600Ш/850В

5

Доставка и монтаж на Абсорбатор

6

Доставка и монтаж на Хладилник с фризер

7

Доставка и монтаж на Фризер

мин. клас А, мин 500 куб. м/ч, 60 см ширина
нетен обем на хладилна част мин. 230л., нетен
обем на фризерна част мин. 65л., мин. клас А,
Ш600/Дълб.65,5/В1750
обем от мин. 235 литра, с една врата, мин. клас А,
оптимални р-ри дълж.600/600Ш/1710В

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

ОБЕКТ 2: „Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ Х-947,
кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Дедо
Божин“ №10, гр. Белоградчик“
№

Наименование

Описание

Ед.м.

Коли
чество

Обект: "Център за настаняване от семеен тип - гр.Белоградчик", в УПИ Х-947, кв.82 по плана на гр.Белоградчик, Община
Белоградчик, с административен адрес ул.“Дедо Божин“ №10, гр.Белоградчик
СПЕЦИФИКАЦИЯ оборудване
1

Доставка и монтаж на Принтер със скенер

Мултифункционално мастилено струйно
устройство формат А4, принтер/копир/скенер

бр.

1

2

Доставка и монтаж на Компютър

настолен компютър, монитор, клавиатура и мишка
, /RAM: мин 2GB, , DVD-RW/HDD 500 GB
,монитор мин. 19 инча

бр.

1

3

Доставка и монтаж на Аудио и видео техника

Проектор - Формат: 16:9,Контраст минимум:
1000:1, Резолюция минимум: WVGA (854x480) с
екран 200/200см

бр.

1

4

Доставка и монтаж на Телевизор

мин. 22 инча, LED технология, мин.
резолюция1366х768

бр.

1

5

Доставка на Прахосмукачка

бр.

1

6

Доставка и монтаж на Готварска печка

бр.

1

1600W
ел. с фурна и 4 керамични котлона, клас А,
оптимални р-ри д600/ш600/в850

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.

10

7

Доставка и монтаж на Абсорбатор

8

Доставка и монтаж на Съдомиялна машина

9

Доставка и монтаж на Фризер

10

Доставка и монтаж на Хладилник с фризер

11

Доставка и монтаж на Сушилня

12

Доставка и монтаж на Пералня с центрофуга

клас А, мин 750 куб. м/ч, 60см ширина
мин. клас А+, 13бр. комплекта, оптимални р-ри
д600/ш600/в850
обем от мин. 235 литра, с една врата, мин. клас А,
оптимални р-ри дълж.600/600Ш/1710В
нетен обем на хладилна част мин. 230л., нетен
обем на фризерна част мин. 65л., мин. клас А,
Ш600/Дълб.65,5/В1750
с капацитет мин 7кг, мин. клас А, оптимални р-ри
ш600/дълб.600/в850
с капацитет мин 7кг, мощност:2,30kw/220V,
студена вода 1/2". Канал ф50, мин. клас А,
оптимални р-ри в850/ш600/д550

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

2

бр.

1

бр.

2

Обособена позиция 2: Доставка на обзавеждане
ОБЕКТ 1: „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и
техните семейства - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр. Белоградчик,
Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоградчик“

№

Наименование

Описание

Ед.м.

Коли
чество

Обект: „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства - гр.Белоградчик,
находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр.Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул.“Княз Ал. Батенберг“
№6, гр.Белоградчик“

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ обзавеждане
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Доставка на Сгъваема бебешка кошара
оптимални р-ри В120 /Дълб.60 / Ш75

2

Доставка на Стол за хранене на бебе

3

бр.

2

регулируем, PVC покритие на седалката за полесно почистване с горна отстраняема табла

бр.

2

Доставка на Количка бебешка

комбинирана - метална конструкция, амортисьори
на задните колела, регулиране на подложката за
крачетата и гръбчето

бр.

2

4

Доставка и монтаж на Разтегателно легло за два матрака

Ш82 /190Д

бр.

2

5
6
7
8
9

Доставка и монтаж на Легло
Доставка на Матрак
Доставка и монтаж на Гардероб
Доставка и монтаж на Шкаф
Доставка и монтаж на Шкафче за лични вещи

за матрак с размер ш82/д190 см
Ш82/Д190
оптимални р-ри Ш45/дълб.43/В195
оптимални р-ри Ш78/дълб.45/180В
оптимални р-ри Ш70/В70

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
6
4
22
4

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.

11

10
11
12

Доставка и монтаж на Кухненски бокс, долен
Доставка и монтаж на Бюро
Доставка на Стол

шкаф Д210/дълб.60/В85
Д120/дълб.60/70В
Д42/дълб.49/90В

бр.
бр.
бр.

1
6
38

13

Доставка на Стол с регулируема височина - метална рамка,
тапицерия - еко-кожа

Ш70/дълб.70/В106

бр.

7

14
15
16
17

Доставка на Стол детски
Доставка и монтаж на Маса кръгла, малка
Доставка и монтаж на Маса кръгла, голяма
Доставка и монтаж на Маса

Ш43/дълб.38/В56
ф70/В50
ф110/В75
Ш75/Д120/В75

бр.
бр.
бр.
бр.

8
4
2
7

18

Доставка и монтаж на Маса с огледало

Маса Д100/Ш55/В75;
размери - В33/диаметър - 17

бр.

1

19
20
21
22

Доставка и монтаж на Диван
Доставка и монтаж на Стелаж
Доставка и монтаж на Фоайе - бюро
Доставка и монтаж на Фоайе - кресла

L=2560 mm/B=1720 mm/ H=900 mm
Ш84/дълб.30/160В
Д164/Ш75/В75
Ш68/Д76/В60

бр.
бр.
бр.
бр.

1
7
1
2

23

Доставка и монтаж на Комарник

70/140 - 1
72,5/140 - 8
90/140 - 1

бр.

10

24
25
26
27
28
29
30

Доставка и монтаж на Ръкохватки за коридор
Доставка и монтаж на Ръкохватки за стълбище

дължина 500см
дължина 360см

бр.
бр.

2
2

Доставка на Комплект спално бельо с възглавници
Доставка на Олекотени завивки
Доставка на Комплект чинии - 3 части
Доставка на Комплект чаши - 2 части
Доставка на Комплект прибори за хранене

100 % памук

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

6
6
3
6
1

бр.

8

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

1
1
1
4
22
12
4
3
3
3
6

бр.

1

31
Доставка и монтаж на щори, в т.ч. необходимите материали
за монтаж

Огледало с

супа, салата, основно ядене
вода и чай/кафе
6 х вилица, нож, лъжица и лъжичка
Стая за настаняване (1 и 2), прозорец тип П-3
(съгласно приложения проект за съответното
помещение).
*Посоченият брой съответства на всички
прозоречни крила в описаните помещения.
**Преди производство, доставка и монтаж на
щори да се вземат точни мерки от място за всеки
прозорец/крило на прозорец.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Доставка и монтаж на Огледало
80Ш/160В
Доставка и монтаж на Огледало
120Ш/120В
Доставка и монтаж на Огледало
100Ш/170В
Доставка и монтаж на Бюро
Д120/Ш60/70В
Доставка на Стол
Ш45/43 /95
Доставка на Стол детски
39Ш/67В
Доставка на Стол с регулируема височина
Ш43/дълб.38/В56
Доставка и монтаж на Маса за хранене
Ш75/Д120/В75
Доставка и монтаж на Маса ниска
Ш60/Д120/50В
Доставка и монтаж на Маса
Ш70/Д120/75В
Доставка и монтаж на Шкаф
Д120/дълб.40/200В

12

Доставка и монтаж на Шкаф

широчина х височина х дълбочина): 100 х 91 х 43
см

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.

12

13

Доставка и монтаж на Шкаф за съхранение на дрехи и др.

Размер височина (см.): 75
Размер дълбочина (см.): 43
Размер ширина (см.): 70

бр.

5

14

Доставка и монтаж на Фотьойл корпус - масив и ПДЧ,
екокожа

62,5/58/73,5H

бр.

1

15

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) по коридори

неподвижна, дължина 175см

бр.

10

16

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в баня/тоалетна

подвижна, дължина 60см

бр.

1

17

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в баня/тоалетна

неподвижна, дължина 70см

бр.

1

18

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в баня/тоалетна

неподвижна, дължина 155см

бр.

1

19
20
21
22
23

Доставка и монтаж на Гардероб
Доставка и монтаж на Диван
Доставка и монтаж на Легло
Доставка на Матрак
Доставка на Стол с регулируема височина

оптимални р-ри Ш45/дълб.52/В191
L145 B80 H92 см.
за матрак с размер ш90/д200 см
Ш90/Д200
Ш70/дълб70/В106

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

4
1
3
3
1

24

Доставка и монтаж на Комарник

80/120 - 1
72,5/160 - 5
90/160 - 3

бр.

9

25

Доставка и монтаж на Долен кухненски шкаф с чекмедже,
две врати и среден рафт

дълж.1200/600Ш/850В

бр.

2

26

Доставка и монтаж на Долен кухненски шкаф с вградена
двойна мивка с вратички

дълж.1350/600Шх850В

бр.

1

27

Доставка и монтаж на Стелаж на 4 нива

дълж.900/400Ш/1800В

бр.

2

28

Доставка и монтаж на Долен кухненски с вратички и
среден рафт

дълж.1000/600Ш/850В

бр.

1

Доставка и монтаж на Работен плот
Доставка и монтаж на Горен кухненски шкаф

дълж.1200/450Ш/850В
дълж.600/300Ш/600В

бр.
бр.

1
3

Доставка на Комплект спално бельо с възглавници
Доставка на Олекотени завивки
Доставка на Комплект чинии - 3 части
Доставка на Комплект чинии детски - 3 части
Доставка на Комплект чаши - 2 части
Доставка на Комплект чаши детски - 2 части
Доставка на Комплект прибори за хранене
Доставка на Комплект прибори за хранене - детски
Доставка на Комплект от купи
Доставка на Комплект готварски ножове
Доставка на Комплект готварски тенджери
Доставка на Комплект тигани за пържене и печене
Доставка на Комплект тави за печене
Доставка на Комплект готварски кухненски прибори

100 % памук

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

3
3
10
6
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1

бр.

4

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
Доставка и монтаж на щори, в т.ч. необходимите материали
за монтаж

супа, салата, основно ядене
супа, салата, основно ядене
вода и чай/кафе
вода и чай
6 х вилица, нож, лъжица и лъжичка
6 х вилица, нож, лъжица и лъжичка
5 части с различен диаметър
6 вида
3 части
3 вида
3 части
6 части
Място за почивка на потребителите (11) , прозорец
тип П-1 (съгласно приложения проект за
съответното помещение).
*Посоченият брой съответства на всички
прозоречни крила в описаните помещения.
**Преди производство, доставка и монтаж на
щори да се вземат точни мерки от място за всеки

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0016 „Предоставяне на нови социални
услуги в Община Белоградчик“, по процедура BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР2014-2020г.

13

прозорец/крило на прозорец.

ОБЕКТ 2: „Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ Х-947,
кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Дедо
Божин“ №10, гр. Белоградчик“
№

Наименование

Описание

Ед.м.

Коли
чество

Обект: "Център за настаняване от семеен тип - гр.Белоградчик", в УПИ Х-947, кв.82 по плана на гр.Белоградчик, Община Белоградчик,
с административен адрес ул.“Дедо Божин“ №10, гр.Белоградчик

1
2

СПЕЦИФИКАЦИЯ обзавеждане
Доставка на Стол
дървен стол дълж.42/49Ш/90Всм
Доставка и монтаж на Маса за трапезария
дълж. 120/ш. 75/в.73см, ПДЧ

бр.
бр.

32
4

3

Доставка на Стол с регулируема височина

метална рамка, тапицерия - еко-кожа

бр.

4

4

Доставка и монтаж на ТВ шкаф

дълж.120/ш33/в62см

бр.

1

5

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в баня/тоалетна

Подвижна 60см дължина

бр.

3

6

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в баня/тоалетна

Неподвижна 70см дължина

бр.

3

7

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в баня/тоалетна

Неподвижна 110см дължина

бр.

1

8

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в баня/тоалетна

Неподвижна 140см дължина

бр.

1

9

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) по коридори

Неподвижна 150см дължина

бр.

8

10

Доставка и монтаж на Ръкохватка (за хора в неравностойно
положение) в стълбище

Неподвижна 140см дължина

бр.

2

11

Доставка и монтаж на Малка маса

дълж. 55/ш55/в45

бр.

1

12

Доставка и монтаж на Диван

диван двуместен, дълж.145/дълб.80/в92

бр.

2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Доставка и монтаж на Гардероб
Доставка и монтаж на Бюро
Доставка на Стол за бюро
Доставка и монтаж на Легло
Доставка на Матрак
Доставка и монтаж на Нощно шкафче
Доставка и монтаж на Шкаф за документи
Доставка и монтаж на Библиотека шкаф
Доставка и монтаж на Маса
Доставка и монтаж на Маса

еднокрил, оптимални р-ри дълж.60/50Ш/190В
дълж.120/дълб.60/в75см
дълб.70/ш70/в106 въртящ се стол
за матрак с размер ш82/д190 см
ш82/д190 см
ш40/в40/д30 см
ш78/дълб.45/в180
ш40/дълб.29/в120
дълж120/ш75/в75 см.
дълж120/ш75/в75 см.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

2
1
1
12
12
14
1
3
1
1
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23

Доставка и монтаж на Диван

диван двуместен, дълж.145/дълб.80/в92

бр.

2

24

Доставка и монтаж на Малка маса

дълж. 55/ш55/в45

бр.

2

25

Доставка и монтаж на Високо легло

в610 (за матрак с размер ш82/в190)

бр.

2

26

Доставка на Ортопедичен матрак, с подматрачна рамка

ш82/в190

бр.

2

27
28
29

Доставка и монтаж на Гардероб
Доставка и монтаж на Разтегателна маса
Доставка и монтаж на Комарник

оптимални р-ри ш45/дълб.43/в195
ш90/дълж90 +25см. /в.75см
ш80/в160

бр.
бр.
бр.

12
5
10

30

Доставка и монтаж на Долен кухненски шкаф с чекмедже,
две врати и среден рафт

дълж.1200/ш600/в850

бр.

1

31

Доставка и монтаж на Долен кухненски шкаф с вградена
двойна мивка с вратички

дълж.1350/ш600/в850

бр.

1

32

Доставка и монтаж на Долен кухненски шкаф чекмедже, две
врати и среден рафт

дълж.1200/ш600/в850

бр.

1

33

Доставка и монтаж на Горен кухненски шкаф

дълж.600/ш300/в600

бр.

2

34

Доставка и монтаж на Горен кухненски шкаф с цедилник за
чинии

дълж.600/ш300/в600

бр.

1

35

Доставка и монтаж на Работен плот островен

дълж.700/ш600/в850

бр.

2

36

Доставка и монтаж на Долен кухненски с вратички и среден
рафт

дълж.1500/ш600/в850

бр.

2

Доставка и монтаж на Стелаж на 4 нива
Доставка и монтаж на Стелаж на 4 нива
Доставка и монтаж на Стелаж на 5 нива

ш900/дълб.400/в1800
ш750/дълб.300/в1700
ш1000/дълб.400/в1880

бр.
бр.
бр.

2
2
2

Доставка на Комплект спално бельо с възглавници
Доставка на Олекотени завивки
Доставка на Комплект чинии - 3 части
Доставка на Комплект чаши - 2 части
Доставка на Комплект прибори за хранене
Доставка на Комплект от купи
Доставка на Комплект готварски ножове
Доставка на Комплект готварски тенджери
Доставка на Комплект тигани за пържене и печене
Доставка на Комплект тави за печене
Комплект готварски кухненски прибори

100 % памук

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

28
14
14
14
3
1
1
1
1
1
1

бр.

18

бр.

2

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
Доставка и монтаж на щори, в т.ч. необходимите материали
за монтаж

52
Доставка и монтаж на щори, в т.ч. необходимите материали
за монтаж

супа, салата, основно ядене
вода и чай/кафе
6 х вилица, нож, лъжица и лъжичка
5 части с различен диаметър
6 вида
4 части
3 вида
3 части
8 части
Спалня (1,2,3,4 и 5) и спалня персонал (9),
прозорец тип П-1 (съгласно приложения проект за
съответното помещение).
*Посоченият брой съответства на всички
прозоречни крила в описаните помещения, от
съответния тип прозорец.
**Преди производство, доставка и монтаж на
щори да се вземат точни мерки от място за всеки
прозорец/крило на прозорец.
Спалня (5), прозорец тип П-2 (съгласно
приложения проект за съответното помещение).
*Посоченият брой съответства на всички
прозоречни крила в описаните помещения, от
съответния тип прозорец.
**Преди производство, доставка и монтаж на
щори да се вземат точни мерки от място за всеки
прозорец/крило на прозорец.
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Обособена позиция 3: Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за обект
„Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и
техните семейства – гр. Белоградчик“
ОБЕКТ 1: „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и
техните семейства - гр. Белоградчик, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр. Белоградчик,
Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. Батенберг“ №6, гр. Белоградчик“
№

Наименование

Описание

Ед.м.

Коли
чество

Обект: „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства - гр.Белоградчик,
находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по плана на гр.Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул.“Княз Ал. Батенберг“
№6, гр.Белоградчик“
СПЕЦИФИКАЦИЯ специфично оборудване и обзавеждане
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

1

Доставка на Фоайе - играчки, книжки

5 броя книжки , подходящи за деца на възраст 1-2 г;
5броя книжки подходящи за деца на възраст 3-4г., 5
броя пъзели с животни; 5 броя пъзели с форми;

комплект

1

2

Доставка на Материали за терапевтична и консултативна
работа, дидактични материали

Дидактическият лабиринт - 1бр; Дидактичен дървен
куб - 1бр; Математически палки - 1 комплект;
Прозрачни геометрични тела - 1 комплект;
Танграм - 1 комплект; учебни карти - 1комплект;

комплект

1

бр.

1

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

1

Доставка и монтаж на Кушетка масажна

Регулируема височина на алуминиева рамка 59см 81см, размер на масата - д186/ш68; размер на
облегалка за главата - в29/ш27, товароносимост
150кг.

2

Доставка и монтаж на Кушетка

Д190/Ш60/В70

бр.

1

3

Доставка и монтаж на Широка кушетка с регулираща се
височина за кинезитерапия

Ш120/Д185

бр.

1

4

Доставка и монтаж на Терапевтичен стол за деца с
увреждания - дървена конструкция

Размери на стола - ш50/дължина 82/височина 86 +
работен плот; Размери на стола - ш56/в100/в95 +
разботен плот

бр.

2

5

Доставка и монтаж на Стълба за рехабилитация - дървена,
с регулируем метален парапет

бр.

1
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6

Доставка и монтаж на Шведска стена

масивни дървени лостове, метално захващане за
стената, 200/85 см

бр.

1

7

Доставка и монтаж на Вертикализатор

рамка с колела оборудвани със спирачки,
Фиксатори за стъпалата, опора за таза с колан,
опора за гърдите с колан,регулиращ се
стабилизатор за колената, масичка

бр.

2

8

Доставка на Проходилка за деца с уврежданияалуминиева рамка, меки, гумени колела подходящи за
всяка повърхност, с гръдна и тазова опора

размер 3-4г и за размер 1-2 г

бр.

2

9

Доставка на Многофункционални модули

Многофункционални модули - мек сет, комплект от
5 броя меки модули:
1 мост - 90х30х30см ;
1 полуцилиндър - 30хф30;
2
триъгълника - 30х30х30см ;
1
паралелепипед - 60х30х30

бр.

5

10
11
12

Доставка на Дюшек
Доставка на Дюшек
Доставка на Топка с релефна повърхност

Ш60/Д120/7 дебелина
Ш130/Д180/7 дебелина
6 см

бр.
бр.
бр.

1
1
2

13

Доставка на Твърда топка с релефна повърхност за масаж

7 см

бр.

1

14

Доставка на Топка с форма на фъстък, с грапава
повърхност

50/70

бр.

2

15
16
17

Доставка на Топка с грапава повърхност
Доставка на Сензибол с диаметър
Доставка на Сензибол с диаметър

50 см диаметър
20 см диаметър
10см диаметър

бр.
бр.
бр.

2
1
1

18

Доставка на Дидактични материали / огледало

Дидактическият лабиринт - 1бр; Дидактичен дървен
куб - 1бр; Математически палки - 1 комплект;
Прозрачни геометрични тела - 1 комплект;
Танграм - 1 комплект; учебни карти - 1комплект;
Огледало - височина 33/ диаметър - 17

бр.

1

19
20

Доставка на Прожектор с постоянен филтър
Доставка на Огледална сфера с двигател

22/25/В27 см
ф 30

бр.
бр.

1
1

21

Доставка и монтаж на Воден кът с два броя кули с
платформи и огледала-ъгъл - акрил, 140 см ф10,5 см,
подиум основа - 140/100/8 см; Тапициран модул за
вграждане на водна кула - изкуствена кожа, 100/45/В45 см

бр.

1

22

Доставка и монтаж на Ултравиолетов панел и аксесоарикръгъл, въртящ се, стенен панел с различни елементи,
панелът работи на ток, диаметър 75 см

включва и лампа продаваща се отделно

бр.

1

23

Доставка и монтаж на Вдлъбнато удароустойчиво акрилно
огледало

комплект от 4 релефни акрилни огледала, които
създават различни оптични ефекти, 30/40см

бр.

1
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24

Доставка и монтаж на Изпъкнало удароустойчиво акрилно
огледало

релефно огледало с 9 различни отражения на обекта
в него, мека подплатена рамка, външни размери 87/87 см, огледало - всяко с ф 23 см

бр.

1

25

Доставка и монтаж на Диоден тунел

мек модул за игра, светеща вътрешност и светещо
фиброоптично покритие, размери 91/120/В76 см

бр.

1

26

Доставка на Прожектор за релаксация - с жълто-син
маслен филтър, цветни филтри, които могат да се сменят,
ф 2,4см, ширина 5 см

филтри и проектор - продават се отделно

бр.

1

27

Доставка на Прожектор за релаксация - комплект 3
различни цветни маслени филтри - прозрачно,
лилаво/зелено, лилав/синьо, ф10см

филтри

бр.

1

28

Доставка и монтаж на Звездно небе / кът за осамотяване светещ панел за таван с акрилно огледало и балдахин за
светещ панел "звездно небе", с размери 2,80/7 м

ф65/2см

бр.

1

29

Доставка и монтаж на Светлинен водопад / завеса с
източник на светлина сноп 100 бр. - комплект от
фиброоптични влакна 2 м дължина, , 50 Вт, стенен монтаж

фиброоптичен сноп

бр.

1

30

Доставка на Килим дунапрен с кожа

200/1300/40 мм

бр.

1

31

Доставка и монтаж на Музикално водно легло с вибрации
и музика - 120/240/В40 см и подматрачна пларформа

бр.

1
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