
 

Технически спецификации към обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на маси за мини футбол - джаги“ – Приложение № 7 

 стр. 1 
 

 
 

Приложение № 7 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

към Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 

3 ЗОП с наименование: „Доставка на маси за мини футбол - джаги“ 

 

1. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставката на 10 броя 

брандирани с лого на ДП „Български спортен тотализатор“ / ДП БСТ/Възложител/, маси за 

мини футбол – джаги, предназначени за предоставяне на участници в хазартните игри, 

организирани от ДП БСТ и гаранционната им поддръжка. 

 

2. Изисквания за изпълнение предмета на поръчката: 

2.1. Изисквания към подлежащите на доставяне маси за мини футбол – джаги: 

- Количество: 10 броя; 

- Дървена конструкция на основното тяло - корпус със защитно покритие – тип 

„бъмпер“ или еквивалент;  

- Размери на основната конструкция диапазон, не по-малък от: дължина 140/150 

см. х широчина 110/120 см. х височина 81/100 см.; 

- Размери на игралното поле диапазон, не по-малък от: дължина 125/140 см. х 

широчина 100/115 см. х височина 81/100 см.; 

- Подпорни крака – метални, прахово боядисани с гумирани или пластмасови 

накрайници-стъпки. Регулируеми стъпки на краката за прецизна нивелация; 

- Пръти на играчите - мин. 16-18 мм, телескопични или проходни тръби; 

- Професионални гумирани или силиконови ръкохватки в диапазона между: 16-18 

мм;  

- Покритие на играното поле от матирано стъкло или полиуретанова пластмаса;  

- Играчи от пластмаса със заоблени крайници - „крака“ – не по-малко от 22 броя, 

и по-малко от 11 броя в отбор;  

- Ръчно/автоматично отбелязване на резултата;  

- Тегло в диапазона между: 50-80кг.;  

- Комплект от топчета за игра към всяка маса – не по-малко от 10 броя в комплекта;  

- Без/с жетонен механизъм; 

- Гаранционна поддръжка – за срок не по-кратък от една година, считано от датата 

на доставката;  

- Брандиране на основното тяло - корпус с търговската марка на ДП БСТ и лого на 

моментната лотарийна игра „Тото шанс за всички“, разновидност „Фен зона“ на 

ДП БСТ /конкретните лога ще бъдат предоставени на участника избран за 

изпълнител/ 
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Търговска марка: 

 
2.2.Изисквания към доставката на маси за мини футбол – джаги: 

- Подлежащите на доставяне маси за мини футбол – джаги, трябва да са от един и 

същи вид; нови, неупотребявани; в оригинални и самостоятелни опаковки; всяка 

от която, придружена от гаранционна карта и инструкция за експлоатация; 

- Доставката на маси за мини футбол – джаги следва да бъде извършена на риск на 

участника, определен за изпълнител, като собствеността и риска от погиване и 

повреда на подлежащите на доставяне маси за мини футбол – джаги, се носи от 

него до момента на подписване на предавателен-приемателен протокол; 

- Участникът, избран за изпълнител, трябва да осигури за своя сметка брандиране, 

съгласно изисквания на Възложителя, транспорта и разтоварването на заявените 

за доставка маси за мини футбол – джаги, до посочен от Възложителя адрес. 

- Доставката се извършва след предварително потвърден от Възложителя ден, в 

посочено от него време; 

- Участникът, избран за изпълнител, трябва да осигури най-малко едно лице, което 

да е ангажирано с осъществяване на доставката и отговорно за контрол на 

качеството при извършването й. 

 

3. Място на изпълнение на поръчката: 

Доставката на маси за мини футбол – джаги, следва да се осъществи до адрес: гр. София, 

ул. „Хайдушко изворче“ № 28, Централно управление на ДП БСТ. 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 
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Възложителят предвижда максимален срок за извършване на доставката /в т.ч. и 

брандиране/ на маси за мини футбол – джаги - до 10 работни дни от сключване на договор 

за възлагането. 

 

5. Вид и количество на предмета на поръчката:  
доставка на доставката на 10 броя брандирани маси за мини футбол – джаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


