ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ
Настоящата техническа спесификация има за цел да уточни изискванията на
бенефициента Сдружение „Клуб по водомоторен спорт – Ряхово“ към доставката и/или
монтажа на Павилион с оборудване и обзавеждане за посетителски център по проект с
работно наименование: „Разнообразяване на туристическата инфраструктура чрез
създаване на посетителски център и туристически атракции свързани с река Дунав“,
финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. по Процедура
чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: СНЦ
„МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура
за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“
Процедура №BG06RDNP001-19.142. Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG06RDNP001-19.142-0001-C01 от 11.11.2020 г.
1. Изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата
процедура:
1.1. Срок на доставката – доставката на стоките, предмет на настоящата процедура
е не повече от 3 месеца.
1.2. Стоките, предмет на доставката не могат да бъдат употребявани или втора
употреба.
1.3. Начин на плащане – Плащанията ще се осъществяват в 30-дневен срок след
всяка действително извършена доставка/доставка и монтаж на стоките по договора и
приемането им от Бенефицианта. В цената за доставката/доставката и монтажа, предмет на
договора се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на доставката и
монтажа, включително транспортни разходи до мястото на доставката, гаранционно
поддържане в договорения гаранционен срок, всички такси по доставката и др.
1.4. Място на доставката и монтажа: Област Русе, Община Сливо поле, с. Ряхово,
ул. „Петър Берон“ № 14.
1.5. Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:
Павилионът представлява модулна конструкция, изработена от термопанели, с
размери 4,80/6,00/2,40 м. (два броя контейнери с размери 240/600/240 см), с монтирана PVC
дограма, ламиниран паркет, санитарно помещение, включително оборудването към него.
Предвиденото оборудване е:
1. Климатична система – 1 бр., инвертор, за помещение с квадратура от 30 до 45 кв.м,
енергиен клас А++, стенен тип, отдавана мощност (охлаждане) – 5,00 kw, отдавана мощност
(отопление) – 6 kw, с включен монтаж;
2. Шатра – 2 бр., алуминиева конструкция, сгъваема, с размери 3,00/6,00 м., от
водоустойчив полиестер;
3. Моторна косачка – самоходна бензинова косачка, кубатура – 160 куб.см,система на
косене – мулчиране, косене и косене със задно изхвърляне на тревата;
Обзавеждането на павилиона включва:
1. Витрина за награди - 4 бр., шкаф с две врати и стъклени врати и рафтове, с размери
0,80/1,80/0,30м, ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
2. Столове – 20 бр., метална рамка с кръгъл профил с хромирано покритие, седалка и
облегалка от пластмаса клас К;
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3. Маса – 4 бр., правоъгълна маса с 4 бр. крака, размери 1,20/0,74/0,80 м, ламинирано
ПДЧ 25 мм;
4. Бюро - 1 бр., бюро с шкаф с врата и чекмеджета, с размери 1,20/0,75/0,70-0,50 м,
ламинирано ПДЧ с дебелина 16 мм;
1.6.
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е
приложимо):
1.6.1. Срокът за гаранционната поддръжка на доставените нови павилион с
оборудване и обзавеждане е според офертата на участника избран за изпълнител и започва да
тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
приемане без възражения на извършената доставка и/или монтаж.
 Доставка и монтаж на павилион;
 Климатична система – 1 бр.;
 Шатра – 2 бр.;
 Моторна косачка – самоходна бензинова косачка.
1.6.2. Срок за отстраняване на повреди: не повече от 7 календарни дни от
получаване на Уведомително писмо от БЕНЕФИЦИЕНТА.
В рамките на гаранционната поддръжка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани
възникнали дефекти и/или повреди и/или неизправности на стоките предмет на договора,
които не са в резултат на неправомерни действия на трети лица или неправилната им или не
по предназначение употреба, в срок от 7 календарни дни от получаване на Уведомително
писмо от БЕНЕФИЦИЕНТА.
1.7.
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на
предмета на процедурата (ако е приложимо):
За следните стоки:
 Доставка и монтаж на павилион;
 Климатична система – 1 бр.;
 Шатра – 2 бр.;
 Моторна косачка – самоходна бензинова косачка.
Изпълнителят да представи документи, удостоверяващи техническите характеристики
на доставените стоки и всички придружаващи ги документи – Паспорт на изделието с
указание за безопасност и експлоатация и/или Сертификат за качество, и/или Гаранционна
карта и/или др.
1.8.
Изисквания към правата на собственост – стоките, предмет на
настоящата доставка преминават в собственост на Сдружение „Клуб по водомоторен
спорт – Ряхово“ след заплащането им на изпълнителя.
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