СНЦ „Разнообразни и равни“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
В рамките на настоящата процедура следва да бъдат изработени/изготвени/
отпечатани/доставени следните материали :
По проект „Готови за училище -№ BG05M2OP001-3.001-0023” :
Канцеларски и офис материали (вид,
наименование)
Тетрадки, малък формат, спирала, 100
листа, рециклирана хартия, тесни и
широки редове
Химикал, син, със сменяем пълнител,
дебелина на линията 0,7 мм, дължина на
писане 1 200 м
Молив 2В, с гума
Скицник А4
Блокче за рисуване А4
Пастели 12 цвята, маслени, неронливи
Моделин 6 цвята, восъчен
Керамични фигури за оцветяване
Плат, /черен, бял, червен/ метра
Пайети, плоски, пакета
Мъниста, пакета
Шаблони за фигури
Тебишири, 8 цвята, кутия
Моделин 6 цвята, восъчен
Гланцово блокче 235х160, 10 цветни
листа
Лепило канцеларско течно, универсално
Акварелни бои 12 цвята
Скицник А3
Цветни моливи, 12 цвята
Бял картон /Кадастрон/, рамер на лист
70х100 мм
Цветен картон /Кадастрон цветен/, рамер
на лист 70х100 мм
Четки за рисуване, комплект от 10 броя
Контейнерчета за разтваряне на бои
Чашки за вода неразливаеми
Маркери, комплект 6 цвята
Пастели 12 цвята, маслени, неронливи
Шаблони - различни фигури

Брой

250

250
125
275
275
275
275
275
100
100
100
275
275
275
275
275
275
275
275
100
100
275
275
275
275
275
275

Гума за триене
Ножици
Лепило сухо
Пастели 4 цвята, маслени, неронливи
Прежда /бяла, червена/, кг.

275
275
275
275
8

Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа, рециклирана хартия, широки
редове

80

Химикал, син, със сменяем пълнител,
дебелина на линията 0,7 мм, дължина на
писане 1 200 м
80
Копирна хартия
Брой
Копирна хартия А4, 80 г/м2, 169% белота,
Пакет от 100 листа, изработена от 100%
рециклирана хартия

20

Копирна хартия А4, 80 г/м2, 169% белота,
Пакет от 100 листа, изработена от 100%
рециклирана хартия
16
Учебна или специализирана
Брой
литература/дидактически материали
(вид, наименование)
Книжка "Цветна градинка" - христоматия

48

Дидактически материали - табла
"Природен свят"; Приказен свят";
"Социален свят"; "Детето и светът"
Дидактически материали - табла
"Защитени растения и животни"
Специализирана итература Енциклопедия за флората
Специализирана итература Енциклопедия за фауната
Дидактически материали - комплект по
Безопасност на движението по пътищата
/БДП/
Дидактически материали /Смятане с
дино яйца и Научи азбуката/
Учебни пособия или помагала (вид,
наименование)
Книжка "Искам да чета"
Книжка "Искам да пиша"
Книжка "Вълшебства от думи"
Книжка "Говориш ли български"
Книжка "Слънчева люлка"
Книжка "Знам и мога - в първи клас ще
бъда аз"
Лего касик
Лего Хората по света
Лего Пожарна безопасност
Лего Комплект ферма
Лего Комплект диви животни

125
4
2
2

6
11
Брой
125
125
125
125
125
48
20
10
10
10
10

техн. спецификация

2

Лего Комплек динозаври
Лего Комплект влак
Книжки за оцветяване
Книжки с приказки
Дискове с детски песни и приказки
Кукли-Петрушки /комплект 12 кукли/
Настолен куклен театър /14 кукли в
чанта/

10
10
275
275
10
1
1

Продукти за кулинарен конкурс /брашно, яйца, боя за яйца, лепенки за
яйца, захар, сол и др/

60

Материали за изработване на предмети глина, керамикя; плетене или бродериякуки, прежда, пана, конци, игли и др.
60
Спортни пособия (вид, наименование)
Брой
Тениски- 100 % памук, едноцветни,
щамповани с логото на проекта
275
Анцузи - горнище с цип, долнище с
връзки на кръста, за момичета и
момчета,щамповани с логото на проекта
Маратонки спортни обувки с естествена
кожа, подметка карбонов каучуки, с
връзки за момичета и момчета
Раници - цветни, с 2 прегради, с 1 джоб,
щамповани с логого на проекта
Тонер касети
Тонер за принтер /нов/ - черен цвят
/капацитет 1 500 страници/
Тонер за принтер /нов/ - черен цвят
/капацитет 1 500 страници/
ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Информационни брошури - А4 с две
сгънки, 130гр двойнохромирана хартия,
цветни с логото на програмата
Диплянки - А4 с три сгънки, 130гр
двойнохромирана хартия, цветни с
логото на проекта
Плакати - размер 308/445мм, 130гр
двойнохромирана хартия, цветни с
логото на проекта

275

275
275
Брой
7
6
Брой

200

300

200

Публикация в пресата каре 12/10 см.

2

Информационни табели, размер 70/50см.

6

По проект "Образованието - основна част от интеграцията - BG05M2OP001-3.0020024":
техн. спецификация

3

Канцеларски и офис материали (вид,
наименование)
Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа
Химикал, син, със сменяем пълнител
Молив 2В, с гума
Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа
Химикал, син, със сменяем пълнител

Брой
1500
1500
500
500
500

Комлект за изкуства /Комплект за
апликация, скицник, бои, четки за
рисуване, контейнери за бои, цветни
моливи,глина, модели, дървени
трупчета, резци, прежда/
500
Химикал, син, със сменяем пълнител
500
Продукти за кулинарен конкурс /брашно,
яйца, захар, сол идр/
60
Материали /за плетене или бродерия/
60
Тетрадки, голям формат, спирала, 80
листа
80
Химикал, син, със сменяем пълнител
80
Копирна хартия
Брой
Копирна хартия А4, Пакет от 100 листа
40
Фотохартия, листа
3 000
Копирна хартия А4, Пакет от 100 листа
10
Копирна хартия А4, Пакет от 100 листа
24
Учебна или специализирана
Брой
литература/дидактически материали
(вид, наименование)
Учебник по български език

500

Дидактически материали /Учебно табло
ръкописните букви и Азбука, Табло по
български език за (съответния)клас/
Учебни пособия или помагала (вид,
наименование)

150

Учебно помагало /комплект - учебно
помагало по български език, учебна
тетрадка по български език, тестове и
задачи по български език, контролни
работи по български език/
Спортни пособия (вид, наименование)
Маратонки
Тениски
Раници
Грамоти - за награди от спортни
състезания
Купи - за награди от спортни състезания
Комплекти за танци /Трико, туфли,
чаропогащници, ризи, поли (панталони)/

Брой

500
Брой
1 100
1 100
1 100
1 100
24
100

техн. спецификация

4

Оборудване и обзавеждане (вид,
наименование)
Фотоапарати
Тонер касети
Тонер за принтер
Тонер за принтер 3 цвята
Тонер за принтер
Тонер за принтер
Публичност и визуализация
Информационни брошури
Диплянки
Плакати
Публикация в пресата
Информационни табели

Брой
20
Брой
14
10
3
8
Брой
1 000
1 800
1 000
5
7

техн. спецификация

5

