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Приложение №4 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

За закупуване и доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м.,  

с мобилна озвучителна система и осветление по проектно предложение RuReality  

„Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща стратегия за 

насърчаване устойчивото развитие на туризма“  

на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“  
 

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от обявената от Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ Покана за участие в пазарни консултации за определяне на 

стойността на разхода по проектно предложение, по което е предвидено закупуване и доставка 

на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м., с мобилна озвучителна система и 

осветление. 

Техническото предложение и Ценовото предложение на всеки оферент следва да бъдат 

изготвени съгласно настоящата Техническа спецификация, с която се обявяват параметрите, 

изискванията и условията на разходите, които МИГ Бяла Слатина ще заяви за финансиране по 

проекта. Предназначението на преместваемата, сглобяема сцена – за ползване на открито, е за 

провеждане на фестивали, празници и събития. Сцената трябва да е нова, неупотребявана, да 

отговаря на европейските стандарти за качество или еквивалент, да осигурява нормална и 

безпроблемна експлоатация за периода на ползването й.  

 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 

Номер Наименование Единична 

мярка 

Количество 

I. ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ 8x6м     

КУЛИ 

1 Стоманена база с укрепване  Брой 4 

2 Комплект за укрепване  Брой 10 

3 Модул за конструкция 100 см  Брой 4 

4 Дясна панта Брой 8 

5 Лява панта Брой 8 

6 Модул за конструкция 150см  Брой 4 

7 Модул за конструкция 400см  Брой 4 

8 Модул покрив ляво  Брой 2 

9 Модул покрив дясно  Брой 2 

10 Модул за верижен подемник  Брой 4 

ОСНОВНА КОНСТРУКЦИЯ     

11 Модул за конструкция 250см - дължина 400 cm  Брой 4 

12 Модул за конструкция 250см - дължина 250 cm  Брой 4 

КОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА     

13 Модул средна част за покрив  Брой 4 

14 Модул горна част за покрив  Брой 2 
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15 Модул лява странична част за покрив  Брой 4 

16 Модул дясна странична част за покрив Брой 4 

17 Модул за конструкция 261,1 см   Брой 4 

18 Модул за конструкция 25,9 см  Брой 2 

19 Модул за конструкция 250 см  Брой 2 

КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДПИРАНЕ НА ПЛАТНИЩЕ 

20 Двутръбен модул 297,1 см  Брой 4 

21 Подпора на покрив (горна)  Брой 4 

22 Подпора на покрив (долна)  Брой 4 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА 

23 Комплет осигуровки за покрива - 8x6m Брой 1 

24 Комплект осигуровки за гръб 8 м   Брой 1 

25 Комплект осигуровки ляво и дясно 6м  Брой 2 

26 Комплект осигуровки за База  Брой 4 

27 Комплект предпазна верига за покрив  Брой 4 

СЪЕДИНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 

28 Конусен съединителен елемент  Брой 172 

29 Конусен щифт за съединителя  Брой 376 

30 Детайл шплент Брой 376 

ПЛАТНИЩА 

31 Покривно платнище от PVC - 8x6m  Брой 1 

32 Задно платнище - 8x6m  Брой 1 

ТЕЛФЕРИ 

33 Ръчен верижен подемник - височина на повдигане 8м  Брой 4 

34 Черна торба с диаметър 225 мм за събиране на веригата  Брой 4 

35 Индивудуален статичен доклад и сертификат от 

производителя  

Брой 1 

II. ПОДИУМ СЦЕНА 8x6м 

1 Сглобяема конструкция от практикабли - 200 cm x 100 cm, 

товароносимост мин.750 кг/м², тегло: макс. 35 кг, височина 

на елемента 9 см, заключване на платформите една към 

друга, 

съвместимост със системи за укрепване, базирани на 

пространствени скелета 

брой 24 

2 Метален крак за платформа - 100 cm брой 40 

3 Шпиндел за регулация - 60 см  брой 40 

4 Патформа за стъпало с размер 100 cm x 50 cm, 

товароносимост мин.750 кг/м², тегло: макс. тегло 12 кг, 

височина на елемента 9 см . 

брой 4 

5 Крак с настройка 20см  брой 4 

6 Крак с настройка 40см  брой 2 

7 Крак с настройка 60см  брой 2 

8 Крак с настройка 80см  брой 2 

9 Крак за стъпало 20см  брой 6 
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10 Опорни болтове, Ф39 за крака на стъпало Ф48,3, стомана, 

поцинкована 

брой 6 

III. МОБИЛНА ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА И ОСВЕТЛЕНИЕ 

1 Активно озвучително тяло-топ - 15", 1200 W, 132 dB  брой 2 

2 Активно озвучително тяло-бас -18" , 1200 W ,132 dB  брой 2 

3 Мек калъф за транспортиране брой 2 

4  Мек калъф за транспортиране брой 2 

5 Мониторна активна тонколона - 12" 2 - 1000W  брой 4 

6 Мек калъф за транспортиране брой 4 

7 Стойка за тонколона брой 2 

8 Стойка между бас и топ с корекция от 90см.до145см. брой 2 

9 Смесителен пулт - 12-Канала /6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono 

+ 4 stereo)  

брой 1 

10 Tвърд кейс за транспортиране - 12 височини , на колела брой 1 

11 Безжичен микрофон - ръчен/ динамичен кардиоид/ 80 Hz-

18.000 Hz +/- 2 dB, 32 канала 

брой 2 

12 Стойка за микрофон - с чупещо се рамо , триподна брой 2 

13 Светодиоден прожектор тип пар 64M 15Wx12 RGBWA-UV 

(6-in-1) 

брой 16 

14 Скоба за монтаж на осветително устройстео брой 16 

15 DMX контролер за до 12 осветителни устройства с до 32 

управляеми канала всяко.  

брой 1 

16 DMX сплитер с 6 канала  за окачване на ферма брой 1 

17 Кабели и конектори за повързване на системата-комплект брой 1 

18 Окомплектоване на системата брой 1 

 

Изисквания към офертите:  

1. Оферентите в настоящите пазарни консултации трябва да подготвят своята оферта в 

съответствие с изискванията на Кандитата/ Възложителя;  

2. При изготвяне на офертите всеки оферент трябва да се придържа точно към обявените от 

Кандидата/ Възложителя условия;  

3. Офертите се изготвят на български език;  

4. Офертата се изготвя на бланка образец;  

5. Офертата и всички приложения към нея е необходимо да бъдат подписани от законния 

представител на оферента съгласно търговската му регистрация или от надлежно 

упълномощено/и лице/ а с изрично пълномощно, приложено в офертата в оригинал или 

нотариално заверено копие;  

6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки оферент може да промени, да допълни 

или да оттегли офертата си;  

7. Представените образци и условията, описани в тях са задлжителни за оферентите. Офертите 

следва да са напълно съобразени с тези образци. 


