Приложение 1 към
ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ
за подготовка на оферта за участие в процедура
по договаряне с покана до 4 фирми, потенциални изпълнители за
разработка на модел и производство на указателни табели

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:
„Разработка на модел и производство на указателни табели”
I. Описание на предмета на поръчката
1. Разработване на модел на изображение на указателни табели, производство на табели с
едно-опорна конструкция и доставка, необходими за поставяне на видимо място като част от
инфраструктурата от знаци и табели към пътната мрежа в съответните населени места.
2. При разработването на модела и производството на табелите Изпълнителят спазва всички
приложими български нормативни законови и подзаконови актове и задължителни
стандарти.
3. Доставката на табелите се извършва до общинските администрации по опис, предоставен
от Възложителя, включващ броя табели, предназначени за съответната община и лицето,
отговарящо за приемане на доставката и подписване на приемо-предавателния протокол.,
Приложение 2 към Изискванията и указанията за подготовка на оферти. Удостоверяването
доставката на изработените табели до указаните места се извършва чрез представяне от
Изпълнителя на оригинали на надлежно оформени приемо-предавателните протоколи с
опис за всяка партида произведени и доставени табели.
3. При представяне на Техническата си оферта, Изпълнителя посочва за всички предложени
от него детайли и материали от поръчката съответния стандарт, който предвижда да спази.
II. Обем на поръчката –
производство на 1500 броя табели в три варианта, съгласно точка V. от настоящото
Техническо задание. Забележка: В рамките на посочения общ брой от 1500 табели, броя
табели за всеки от трите варианта ще бъде уточнен към момента на подписване на
договора за изпълнение.
III. Срок за изпълнение на поръчката –
Изпълнителят предлага срок за поетапно изпълнение производството на целия обем на
поръчката в рамките на до 25 дни от подписване на договор за изпълнение. Изпълнителят
предлага отделно график за поетапно доставяне на изработените табели, който може да се
отклонява с до 10 дни след крайната дата за производство на табелите.
IV.

Технически параметри и характеристики на основата, плочата, опорната
конструкция, захват и покритието на табелите

1. Изпълнителят предлага в Техническата си оферта технически параметри, характеристики и
качество за всички елементи от поръчката, покриващи нормативно определени условия,
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изисквания и стандарти за изработка на табели за поставяне на открито като част от
инфраструктурата от знаци и табели към пътната мрежа в съответните населени места.
2. Размери на основата на табелите (в мм) – 1000 х 250.
3. Дебелина на плочата на табелите – по предложение на Изпълнителя с обосновка.
4. Основа на табелата – стоманена, със защитени ръбове, двойно обордени, с непрекъснат
борд.
5. Материали за изработване на детайлите на табелата – по предложение на Изпълнителя с
обосновка.
6. Опорна конструкция – едно – опорна, за монтиране в дясно спрямо посоката на движение,
с кръгло сечение – Ø 48, височина (в мм) – 3000 и брой съответстващ на посочения брой
табели.
7. Лице на табелата – със светло-отразително покритие с видимост през нощта, по
предложение на Изпълнителя, с обосновка и изображение съгласно посоченото в точка V. от
настоящото Техническо задание.
8. Клас на натоварване – по предложение на Изпълнителят, съгласно вида и целта за
изработване на табелите, с обосновка.
9. Устойчивост на корозия – съответствие с приложими изисквания и стандарти по
предложение на Изпълнителят, съгласно вида и целта за изработване на табелите, с
обосновка.
V. Разработване на модел (графичен дизайн) на изображението на табелите
1. Модела на изображението на табелата следва да включва: логото на Фондацията, текст
„Библиотека”, превод на английски език и указателна стрелка. Стрелката следва да указва
три варианта на посоки – лява, дясна и направо, съответно:
Библиотека
Library

+

текст

текст

2. Фон на изображението – бял, светло-отразително фолио, видимо при нощни условия.
3. Лого на Фондацията в оригинални цветове, предоставени от изпълнителя

4. Надписи „Библиотека” и „Library” – в цвят съответстващ на зеления от логото на
Фондацията и стрелки в цвят, съответстващ на червения от логото на Фондацията.
VI. Гаранционни условия и поддръжка на изработените табели –
По предложение на Изпълнителя и съгласно проекта на договор.
*
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