ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Обект: "Доставка, монтаж и пускова наладка на инвалидни подемници на входа и в
сградата на Регионален Природонаучен музей - гр. Пловдив"
1. ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ.
В изпълнение на проект “Осигуряване на достъпна архитектурна среда в
сградата на Регионален природонаучен музей - Пловдив, на основание чл.8, т.6 от
Закона за интеграция на хората с увреждания“, финансиран от Агенция за хората с
увреждания при МТСП, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по
НП "Достъпна среда", чрез възлагане по реда на Глава 8 "а" от ЗОП, избраният за
Изпълнител на обществената поръчка участник следва да изготви и предаде на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката за одобрение технически проект, илюстриращ в
конкретика начинът на монтаж на следното подемно оборудване - стълбищен подемник и
вертикален подемник. Изпълнителят следва да изпълни доставка, монтаж и пускова
наладка на следните технически съоръжения (оборудване), предвидени посредством
следната Техническа спецификация:
1. СТЪЛБИЩЕН ПОДЕМНИК
Тип

:

Стълбищен инвалиден подемник за прави
стълби с един завой. Автоматично разтваряне
и прибиране на пода и бариерите;

Капацитет

:

225 кг

Ъгъл на работа

:

До 45°

Ход

:

До 3 000 мм

Спирки

:

2

Монтаж

:

Външен

Хоризантално движение

:

Не

Завои

:

Да, 1 брой на 90° на долна спирка

Мощност

:

1.1 KW

Управление

:

Електронно

Скорост

:

0,1 м/с

Закрепване на релсовия път

:

Не самостоятелни колчета анкерирани на
стълбите

Размери на платформата (ш Х д)

:

800 х 1 000 мм

Командване при ползване

:

Управлението на платформата се извършва с
натискане и задържане на бутона за
съответната спирка. Управлението на
подемника е адаптирано за ползване от хора в
неравностойно положение.

Финиш на подемника

:

Прахово боядисан

Тип

:

Вертикален инвалиден подемник

Задвижване

:

Винтово, трифазно захранване, шум при
работа до 70db

Монтаж

:

Вътрешен

Капацитет

:

400 кг

Ход

:

2 640 мм

Спирки

:

2

Проходен

:

Не, 1ва и 2распирки са в линия

Номинална скорост

:

0.15 м/сек

Шахта (ш Х д)

:

1450 х 1 420 мм

Илюстративно представяне:

2. ВЕРТИКАЛЕН ПОДЕМНИК

Самоносеща конструкция. Две от страните на
конструкцията са облечена с
металнипрахово-боядисани панелиRAL9006,
като една страна е панорамна със стъклени

панели.
Таван на шахтата (стандарт)

:

2 250 мм

Дъно на шахтата (стандарт)

:

50 мм или се използва рампа на 50 мм

Машинно помещение

:

Не е необходимо

Покрив на шахтата

:

Да с вградено LEDзасветяване

Врати - Размери (ш Х в)

:

(2бр) 900 х 2 000 мм

Етажни врати

:

Алуминиеви с ръчно отваряне и голям
панорамен прозорец

Етажни бутониери

:

Да

Кабинна бутониера

:

Да
Управлението на платформата от кабината се
извършва с натискане и задържане на бутона
за съответния етаж. Управлението на
подемника е адаптирано за ползване от хора в
неравностойно положение.

Размери на платформата (ш Х д)
Система за сигурност

Илюстративно представяне:

:

1 030 х 1 365 мм
Автоматично придвижване на платформата
надолу в случай на спешност

2. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ.
1. Срок за изпълнение:
-

не повече от общо 135 (сто тридесет и пет) календарни дни за изпълнение на
доставките, монтажите и въвеждането в експлоатация на съоръженията;

2. Стойност на поръчката: не повече от 55 000,00 лева без вкл. ДДС.
3. Гаранционен срок на съоръженията - не по-малко от 36 (тридесет и шест)
месеца, считано от въвеждането им в експлоатация;
4. Съоръженията следва да са изработени с качествени материали и да отговарят на
приетите национални и европейски стандарти за техническа изправност и
безопасност при експлоатация.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
В своите технически предложения - Приложение №5 от Документацията за участие,
участниците следва да предложат общ срок за пълното изпълнение на всички дейности от
обхвата на обществената поръчка, включително посредством офериране и на
диференцирани срокове за:
- изготвяне и представяне за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на поръчката на технически
проект, илюстриращ в конкретика начинът на монтиране на съоръженията, подлежащи на
доставка;

