
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Проект: BG05M9OP001-2.004-0027-C01

„Център за  семейно консултиране и подкрепа-Правец”

Образец №7а
Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали и консумативи, обучителни и
учебни пособия”  по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0027-C01
проект „Център за семейно консултиране и подкрепа-Правец” по ОП РЧР .

№ Консуматив/
Материал по проект

Мярка Количество
по проект Техническа спецификация

За Дейност “Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи
родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа,
дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с
деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване
на детска градина” - обучителни материали и пособия.

1 Моливи брой 200 цветни, 12 цвята

2 Флумастери 12 цвята брой 200
12 цвята

3 Химикалки брой 615 цвят синьо мастило

4 Комплект "Оцветявай сам" брой 90 Творчески комплект за рисуване

5 Книжки за оцветяване брой 80 Рисувателни книжки за попълване

6 Линия брой 60 30 см

7 Темперни бои брой 100
6 цвята

8 Четки за рисуване брой 100 за водни бои

9 Пастели брой 100 12 цвята

10 Пластелин брой 100 12 цвята

11 Блок брой 200 за рисуване № 4 – 10 листа

12 Острилка брой 100
С пластмасово прозрачно тяло с
резервоарче

13 Бяла хартия брой 100 за рисуване , А4, 500 листа в пакет

За Дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на
децата за равен старт в училище”

1 Ученически несесери брой 90 2 ципа празни

2 Пластелин
брой

90
6 цвята в кутия

3 Фулмастри брой 90 12 цвята

4 Цветни моливи брой 90 12 цвята
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5 Химикалки брой 90 цвят синьо мастило

6 Острилки
брой

6 алуминиево тяло със стоманен нож
подходящи за всякакви моливи (графитни,
цветни, козметични) и пастели

7 Лепила
брой 90 лепило за хартия, 8 гр.

8 Ножички брой 90 режещо средство, 13 см.

9 Блок брой 90 за рисуване № 4 – 10 листа

10 Въженца за скачане брой 12 гумирано въженце за бързо скачане

11 Топки
брой

6
цветни гумени

12 Домино брой 6 забавна игра

13
Комбинирани игри на
закрито

брой
6

детски логически игри

14

Работни листове по
български език, математика,

социален и природен свят

брой

94

комплект за самостоятелна работа на
децата от 4 подготвителна група в детската
градина и в училището

15 Книжка „Уча се да пиша” брой
90

книжка със занимателни дейности за
изписване на елементи на различни букви

16 Книжка „Уча се да смятам” брой
90

книжка със занимателни дейности за
броене и смятане

17
Сборник „Приказни

пътечки”
брой

6
сборник с текстове, игри и песни

Дейност  Управление и функциониране на услугите – канцеларски материали и консумативи за
персонала в Центъра

1
Хартия кашон 40

за принтер 80гр/м2  с универсално
предназначение, 500 листа в пакет, 5 пакета
в кашон

2 Класьор 5 см брой 100 с възможност за сменяем етикет на гърба

3 Класьор 8 см брой 100 с възможност за сменяем етикет на гърба

4 ПВЦ папки брой 300 с машинка за поставяне в класьор

5 Тетрадки брой 20 формат А4, бели листа

6 Тава за документи брой 3
Хоризонтална поставка за документи,
пластмасова

7
Химикали брой 277

Син цвят, сменяем пълнител,
износоустойчив връх от неръждаема
стомана

8 Перфоратор брой 3 Перфоратор до 10 листа

9 Папка джоб опак. 10 1 опак.= 100броя

10 Телбод брой 8 телбод за 12 листа

11
Телчета за телбод,1000бр. в
кутия брой 20 24/6мм
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12 Кламер брой 40 28 мм, 100 бр. в кутия

13 Гуми брой 10 Комбинирана гума за изтриване

14 Моливи - автоматични брой 8 автоматични, 0,5мм

15 Миниграфити брой 16 Дебелина 0,5мм, 2В

16 Линия брой 3 30 см

17 Ножица брой 3 Режещо средство, 13 см.

18 Лепило брой 30 Лепило за хартия

17 Самозалепващи се листчета брой 30 Размери 75/75мм, 400 листа

18 Двойнозалепващо се тиксо брой 6
За двустранно свързване на различни
материали, 19 мм

19 Самозалепваща се лента брой 3 Тиксо - 38 мм.

20

Тонер брой

16

Тонер–касета, цвят черен, за 12 хиляди
копия, за мултифункционално устройство
Konica-Minolta Bizhub 215 или
еквивалетно/и.

21
Цветна хартия, формат А4,
500 листа в пакет брой 10

Цветна, формат А4, 500 листа в пакет

Срокове на доставка:
- За Дейност “Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и

настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и
подкрепа, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и
групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими
групи, с цел посещаване на детска градина” - обучителни материали и пособия – срок на
изпълнение до 30.11.2016г.

- За Дейност  Управление и функциониране на услугите – канцеларски материали и
консумативи – срок на изпълнение до 30.11.2016г.

- За Дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност на децата за равен старт в училище” – обучителни и учебни  материали и пособия –
срок на изпълнение до 30.06.2017г.


